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659. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 10. 04. 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСВОЈУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРЕСМЕТКА 
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1. 01. ДО 31. 12. 1999 ГОДИНА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за усвојување на Годишната прес-
метка за периодот од 1. 01. до 31. 12. 1999 година, бр. 
01-137/3 од 28. 02. 2000 година, донесена на седницата 
на Управниот одбор на ЈП "Македонска радиодифузи-
ја"-Скопје, одржана на 28. 02. 2000 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-918/1 
10 април 2001 година 

Скопје 

661. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии од вред-
ност на 10-04-2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се дава согласност за именување на Колев Зо-
ран, со завршен Економски факултет за директор на 
брокерската куќа "КБ-БРОКЕР" АД, со седиште во 
Скопје, кеј "Димитар Влахов"бр. 4. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 07-309/2 Комисија за хартии од вредност, 
11 април 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

660. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за соци-

јална заштита ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 50/97 и 16/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10 април 2001 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ, ВИСИНАТА, 

НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА 

ПАРИЧНА ПОМОШ 

Член 1 
Во Одлуката за условите, критериумите, висината, 

начинот и постапката за утврдување и остварување на 
правото на социјална парична помош ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 15/98 и 21/98) во 
членот 7 став 2 зборовите: "месецот во кој е поднесе-
но барањето" се заменуваат со зборовите: "наредниот 
месец по поднесувањето на барањето". 

Член 2 
Во член 14 став 1 бројот "48" се заменува со бројот 

"60". 
Во алинеја 2 по зборот "третата" се додаваат збо-

ровите: "и четвртата", а во алинеја 3 зборот "четврта-
та" се заменува со зборот "петтата". 

Во ставот 2 бројот "4" во заградата се заменува со 
бројот "5". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 1 април 2001 го-
дина. 

662. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии од вред-
ност на 10-04-2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се дава согласност за именување на Дамев Мла-
ден, со завршен Економски факултет за директор на 
брокерската куќа "ФЕРШПЕД БРОКЕР" АД, со се-
диште во Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 17. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 07-302/2 Комисија за хартии од вредност, 
11 април 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Бр. 23-2213/1 
10 април 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

663. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии од вред-
ност на 10-04-2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се дава согласност за именување на Сашо Кита-
новски, рударски техничар за директор на брокерска-
та куќа "БИТОЛА-БРОКЕР" АД, со седиште во Би-
тола, ул. "Васко Карангелевски" бб. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 07-296/2 Комисија за хартии од вредност, 
11 април 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 
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664. 
Врз основа на член 10 од Законот за тутун ("Служ-

бен весник на Република Македонија" бр. 69/96 и 
15/98), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОЛИЧЕСТВАТА НА СУРОВ ТУТУН ВО 

ЛИСТ ШТО ЌЕ СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ВО 2001 
ГОДИНА 

1. Врз основа на проценката направена според пла-
нираните површини за производство на тутун како и 
можностите на претпријатијата од тутунската индус-
трија за пласирање на произведениот тутун на домаш-
ниот и странскиот пазар, се определува производство 
од вкупно 20.600 тони суров тутун во лист. 

2. Производството на тутун од став 1 на ова реше-
ние по типови изнесува: 

Од ориенталски тутуни: 
- "Прилеп" 11.000 тони 
- "Јака" 7.000 тони 
- "Цебел" 400 тони 
Вкупно: 18.400 тони 

Од полуориенталски тутуни: 
- "Отља" 600 тони 

Од крупнолисни тутуни: 
- "Вирџинија" 1.500 тони 
- "Берлеј" 100 тони 
Вкупно: 1.600 тони. 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Министер, 
Марјан Горчев, с.р. 

Министер, 
Марјан Горчев, с.р. 

Бр. 08-3441/1 
9 април 2001 година 

Скопје 

666. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски 
работи, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Прибачево -
Општина Оризари. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето 
("Службен весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-2071/1 
12 април 2001 година 

Скопје Директор, 
дипл. геод. инж. Зоран Цветаноски, с.р. 

Бр. 08-3213/1 
10 април 2001 година 

Скопје 

665. 
Врз основа на член 46, став 1, алинеја 1 од Законот 

за рибарството ("Сл. весник на РМ" бр. 62/93) и дел I 
под Дојранско Езеро, точка 1 од Наредбата за ловос-
тој на одделни видови риби и други корисни животни 
од рибниот фонд по одделни риболовни подрачја и ре-
вири, како и ограничување на уловот за време на ло-
востој ("Сл. весник на РМ" бр. 3/94), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЛОВОСТОЈ НА СИТЕ ВИДОВИ РИБИ 

НА ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО 

1. Заради заштита на рибниот фонд во Дојранското 
Езеро, се наредува ловостој на сите видови риби, од-
носно тотална забрана на риболовот во ова езеро во 
времетраење од 10. 04 2001 година во 12,00 часот до 10. 
05. 2001 година во 12,00 часот. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 10. 04. 2001 го-
дина. 

667. 
Врз основа на член 2 точка 5 и 7 и член 9 став 3 од За-

конот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000) и член 
63 точка 30 од Законот за Народна банка на Република 
Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 29/96-пречистен 
текст бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република 
Македонија на својата LXXXVI седница, одржана на 
12.04.2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДЕФИНИРАЊЕ И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ 

НА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ ВО СОГЛАСНОСТ 
СО ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 

1. Со оваа одлука се определуваат основите, спо-
ред кои, од аспект на ограничувањата на сопственич-
ката структура на акциите со право на управување и 
од аспект на кредитната изложеност, се утврдува по-
врзаност на два или повеќе субјекти. 

2. Под субјекти, во смисла на Законот за банките и 
оваа одлука се подразбираат домашни и странски 
правни и физички лица. 

3. Два или повеќе субјекти се сметаат за поврзани 
доколку претставуваат единствен ризик, бидејќи еден 
од нив директно или индиректно остварува контрола 
во другиот субјект или во неколку други субјекти. 

4. Два или повеќе субјекти меѓу кои не постои кон-
тролен однос, претставуваат единствен ризик, бидејќи 
се поврзани на тој начин што доколку едниот субјект 
има финансиски проблеми, тоа може да предизвика 
потешкотии во отплата на обврските на другиот суб-
јект и субјектите поврзани со него, односно бидејќи 
резултатите од работењето на едниот субјект можат 
значително да влијаат врз работењето или резултати-
те од работењето на другиот субјект или субјектите 
поврзани со него. 

5. Субјекти поврзани со банката, во смисла на оваа 
одлука се: 

- лицата со посебни права и одговорности, во смис-
ла на Законот за банките; 

- акционер кој што остварува влијание врз работе-
њето на банката; 

- субјекти кои во смисла на оваа одлука се поврза-
ни со субјектите од алинеја 1 и 2 од оваа точка; 

- субјект кој што остварува значителен интерес во 
друг субјект, во кој што банката исто така остварува 
значителен интерес. 

Под акционер кој што остварува влијание во бан-
ка, во смисла на оваа одлука, се подразбира акционер 
кој што поседува директно или индиректно повеќе од 
5% од акциите со право на управување со банката. 

6. Контрола, во смисла на оваа одлука значи: 
- директно или индиректно поседување или презе-

мање на најмалку 20% од акциите со право на управу-
вање, односно уделите на правно лице од страна на 
други субјекти; 

- можност еден или повеќе субјекти сами или заед-
но со други субјекти поврзани со нив значително да 
влијаат врз управувањето и донесувањето на полити-
ките и финансиските и деловните одлуки на едно или 
повеќе правни лица; 
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- право на субјектите сами или заедно со други суб-
јекти поврзани со нив да ги назначуваат и разрешува-
ат мнозинството на членовите на органите на управу-
вање, директорите или претседателите и лицата со по-
себни права и одговорности во едно или повеќе прав-
ни лица; и 

- остварување на доминантно влијание на било кој 
друг начин. 

Во остварувањето на контролата од став 1, алинеја 
2, 3 и 4 од оваа точка, физичките лица се јавуваат како 
поединци или како претставници на правните лица и 
истите остваруваат функција на директор или претсе-
дател, лице со посебни права и одговорности или член 
на органите на управување. 

7. Покрај начините определени во точка 3 и 4 од 
оваа одлука, два или повеќе субјекти се сметаат за по-
врзани и кога: 

- заедно, сами или со други субјекти поврзани со 
нив, ја определуваат деловната политика и работат во 
координација еден со друг, со намера да обезбедат во-
обичаени комерцијални предности; 

- повеќе од 50% од директорите или претседатели-
те, лицата со посебни права и одговорности и члено-
вите на органите на управување се исти во двете прав-
ни лица; 

- кога едното физичко лице е сопруг, родител или 
дете на другото физичко лице; 

- два субјекти заедно, сами, или со други субјекти 
поврзани со нив остваруваат контрола во трет субјект; 

- две или повеќе правни лица се контролирани од 
едно или повеќе физички или правни лица, поединеч-
но или заедно. 

8. Поврзаноста на субјектите ќе се утврдува како 
со преглед на финансиската и друга документација ко-
ја комитентите редовно ја доставуваат до банката, та-
ка и со преглед на документацијата која Народната 
банка на Република Македонија, во рамките на своите 
овластувања ќе ја побара банката, или на друг начин 
со примена на вообичаените стандарди на професио-
налното работење, со цел да се утврди дали влошува-
њето или подобрувањето на материјалната и финан-
сиската состојба на едно правно или физичко лице мо-
же да предизвика влошување или подобрување на ма-
теријалната и финансиската состојба на едно или по-
веќе правни или физички лица, бидејќи помеѓу нив 
постои можност за пренос на загуба, добивка или кре-
дитна способност. 

9. Од аспект на ограничување на износот на креди-
тите од член 35 и 36 од Законот за банките, две физич-
ки или правни лица се сметаат за поврзани доколку 
кредитите одобрени на едното лице директно или ин-
директно служат за финансирање на активностите на 
другото лице, или доколку имаат заеднички извор на 
отплата на обврските. 

10. Поимот значителен интерес во смисла на Зако-
нот за банките е подетално определен со точка 4, 5 и 6 
од оваа одлука. 

11. Се што е определено во оваа одлука, важи и за 
штедилниците во Република Македонија. 

12. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум де-
на, од денот на нејзиното објавување во "Службен 
весник на Република Македонија". 

13. Со влегување во сила на оваа одлука, престану-
ва да важи Одлуката за утврдување на капитална, уп-
равувачка и роднинска поврзаност на правни и физич-
ки лица ("Сл. весник на РМ" бр. 53/96). 

О. бр. 02-15/LXXXVI-1/2001 Претседател 
12 април 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

668. 
Врз основа на член 58, став 4, точка 4 од Законот 

за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000) и член 63, 
точка 30 од Законот за Народна банка на Република 
Македонија ("Сл. весник на РМ бр. 29/96 - пречистен 
текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Ре-
публика Македонија на својата LXXXVI седница, одр-
жана на 12.04.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

НЕТО ДОЛЖНИЦИ НА БАНКИТЕ 

1. Со оваа одлука се утврдува методологијата која 
ќе се применува од страна на банките за утврдување 
на нето должниците. 

2. Под нето должници, во смисла на оваа одлука, се 
подразбираат правните и физичките лица кај кои про-
сечните годишни обврски спрема банката се повисоки 
од просечните годишни побарувања од банката и но-
миналната вредност на вложените средства во капита-
лот на банката. 

3. Како обврски и побарувања на едно правно, од-
носно физичко лице, се подразбираат и обврските и 
побарувањата на правните и физичките лица кои сог-
ласно Одлуката за дефинирање и начинот на утврду-
вање на поврзани субјекти во согласност со Законот 
за банките ("Службен весник на РМ" бр. 28/2001), се 
сметаат за поврзани со тоа лице. 

4. Под обврски спрема банката, во смисла на точка 
2 на оваа одлука се подразбираат сите обврски евиден-
тирани во билансната евиденција, како и обврските 
прекнижени во вонбилансна евиденција согласно Од-
луката за супервизорските стандарди за регулирање 
на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките 
и штедилниците ("Службен весник на РМ" бр. 26/96 и 
27/98). 

5. Под побарувања од банката, во смисла на точка 
2 на оваа одлука, се подразбираат сите побарувања по 
основ на депозити, позајмици и други побарувања од 
банката. 

6. Просечните годишни обврски се добиваат така 
што збирот на износите на обврските на последниот 
работен ден, од последните пет квартали, се дели со 5. 
На ист начин се пресметуваат и просечните годишни 
побарувања. 

7. Пред одржување на годишното собрание на ак-
ционерите на кое се усвојува годишната пресметка, 
банката е должна да ги утврди нето должниците од 
листата на комитенти кои имаат обврски спрема бан-
ката. Обврските спрема банката се утврдуваат соглас-
но дефиницијата од оваа одлука. 

Непосредно по одржувањето на годишното собра-
ние на акционерите, банката е должна листата на ут-
врдените нето должници на банката да ја достави до 
Народна банка на Република Македонија. 

8. Се што е определено со оваа одлука, важи и за 
штедилниците во Република Македонија. 

9. Оваа одлука влегува во сила осум дена по обја-
вувањето во " Службен весник на Република Македо-
нија". 

10. Со влегување во сила на оваа одлука престану-
ва да важи Одлуката за методологијата за утврдување 
на нето должниците на банките и штедилниците 
("Службен весник на РМ" бр. 53/96 и 61/98). 

О.бр. 02-15/LXXXVI-2/2001 Претседател 
12 април 2001 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 
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669. 
Врз основа на член 25 став 2, член 26 став 1 точка 2 

од Законот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 
63/2000), член 63 точка 30 од Законот за Народна бан-
ка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 
26/96-пречистен текст и бр. 37/98) и Уредбата за поб-
лиските услови за отворање и работа на претставниш-
тва на странски лица во Република Македонија ("Сл. 
весник на РМ" бр. 25/95, 59/97 и 54/98), Советот на На-
родна банка на Република Македонија на својата 
LXXXVI седница, одржана на 12. 04. 2001 година, доне-
се 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА СОГЛАСНОСТИ И ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 

1. Во Одлуката за потребната документација за из-
давање на согласности и доставување на известување 
според одредбите на Законот за банките ("Сл. весник 
на РМ" бр. 111/2000), се вршат следните измени и до-
полнувања: 

"- Во глава I, точка А, потточка 6, сврзникот "и" 
на крајот од реченицата се брише. 

- Во глава I, точка А, потточка 7, точката на кра-
јот од реченицата се брише и се додава сврзникот "и". 

- Во глава I, точка А, се додава потточка 8, која 
гласи: 

отворање претставништво на странска банка или 
друга странска финансиска организација. 

- Во глава II А, се додава точка 8, која гласи: 
За добивање согласност за отворање претставниш-

тво на странска банка или друга странска финансиска 
организација, кон барањето се поднесува: 

а) Одлука на надлежниот орган на управување со 
банката, односно финансиската организација, за отво-
рање претставништво; 

б) Извод од регистарот во кој е запишана банката, 
односно финансиската организација која отвора прет-
ставништво, од кој се гледа правниот облик и датумот 
на упис или доколку банката, односно финансиската 
организација се основани во земја во која не се врши 
упис во регистар, веродостојна исправа за нивно осно-
вање, која ќе биде јавно заверена, согласно со пропи-
сите на странската земја во која банката, односно фи-
нансиска организација има седиште и од која ќе се ви-
ди правниот облик и датум на основањето; 

в) Ревизорски извештај за последната година, из-
работен од меѓународна ревизорска куќа; 

г) Елаборат за оправданоста за отворање на прет-
ставништво на банката, односно финансиската орга-
низација; 

д) Согласност од надлежна институција (Централ-
на банка, Министерство за финансии и сл.) во матич-
ната земја на банката, односно финансиската органи-
зација за отворање на претставништво во странство. 
Доколку законодавствата на матичната земја на бан-
ката, односно финансиската организација не предви-
дуваат добивање на согласност за отворање претстав-
ништво во странство, кон барањето се поднесува соод-
ветен документ од таа земја, заедно со доказ дека сог-
ласноста не е потребна и 

ѓ) Податоци за седиштето и лицето, кое ќе раково-
ди со претставништвото. 

По доставување на комплетната документација 
потребна за одлучување по барањето, подносителот 
на барањето е должен во дневен весник да ја објави 
намерата за отворање претставништво, најмалку три 
дена последователно, која треба да содржи: назив и се-
диште на претставништвото и активности кои ќе ги 
извршува. Образецот на објавата е составен дел на 
Упатството за лиценцирање, кое гувернерот на На-
родна банка ќе го донесе врз основа на точка 6 од гла-
ва III на оваа одлука. Доказ за објавениот оглас се дос-
тавува до Народна банка, најдоцна во рок од 5 дена од 
денот на неговото објавување во дневен весник. 

Во рок од 15 дена по извршениот упис во региста-
рот на претставништва на странски лица во Републи-
ка Македонија, до Народна банка се доставува писмен 
доказ за извршениот упис. Народна банка се известува 
за промена на: седиштето, раководното лице и затво-
рање на претставништвото, во рок од 5 работни дена 
од денот на настанатата промена." 

2. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

О. бр. 02-15/LXXXVI-3/2001 
12 април 2001 година Претседател 

Скопје на Советот на Народна банка 
на Република Македонија 

Гувернер, 
Љубе Трпески, с.р. 

670. 
Врз основа на член 29 став 1 точка 3 од Законот за 

банките ("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000) и член 63 
точка 30 од Законот за Народна банка на Република 
Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 29/96-Пречистен 
текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Ре-
публика Македонија, на својата LXXXVI седница, одр-
жана на 12.04.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ ОТВОРЕНИ 

ДЕВИЗНИ ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ 

1. Во Одлуката за утврдување и пресметување от-
ворени девизни позиции на банките ("Сл. весник на 
РМ" бр. 33/2000, 77/2000 и 79/2000), се вршат следните 
измени и дополнувања: 

а) Точка 6, се менува и гласи: 
Банките се должни да и доставуваат на Народна 

банка на Република Македонија извештај за движење-
то на отворената девизна позиција по валути, отворе-
ната збирна девизна позиција и отворената агрегатна 
девизна позиција и тоа: 

- Извештајот ОДП-д (декадно), со состојба на 10-
ти и 20-ти во месецот, се доставува во рок од 2 работ-
ни дена по истекот на датумот за кој се доставува из-
вештајот; 

- Извештајот ОДП-д (дневно) се доставува во рок 
од 2 работни дена по истекот на датумот за кој се дос-
тавува извештајот; и 

- Извештајот ОДП-д (декадно) со состојба на пос-
ледниот ден од тековниот месец и извештајот ОДП-м 
се доставуваат најдоцна до 8-ми во наредниот месец. 

б) Во точка 7 став 1, датумот "01.04.2001 година", 
се заменува со датумот "01.01.2002 година". 

в) Во точка 7 став 2, зборовите: "периодот од 
01.10.2000 година до 31.03.2001 година", се заменуваат 
со зборовите: "периодот од 01.04.2001 година до 
31.12.2001 година". 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

3. Се задолжува Дирекцијата за правни, организа-
ционо-кадровски и публикациски работи да изготви 
пречистен текст на Одлуката за утврдување и пресме-
тување на отворени девизни позиции на банките ("Сл. 
весник на РМ" бр. 33/2000, 77/2000, 79/2000 и 28/2001). 

О.бр.02-15/LXXXVI - 4/2001 Претседател 
12 април 2001 година на Советот на Народна банка на 

Скопје Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 
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Огласен дел 
С У Д С К И О г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Основниот суд Скопје I - Скопје во тек е постапка 

по тужбата на тужителот Рафис Шаќири од Скопје, 
ул."Рифат Бурџевиќ" бр. 68, XIV. П.бр. 685/00, а про-
тив тужените Назиф Зулфиов, Неди Зулфиов и Наџи 
Сулејман, сите од Скопје, ул."Рифат Бурџевиќ" бр. 68, 
тужениот Махмут Екрем, ул."Рифат Бурџевиќ" бр. 
66-а, и тужените Машовиќ Сефо, Машовиќ Мустафа 
и Машовиќ Реџеп со непозната адреса на живеење. 

Се повикуваат тужените Машовиќ Сефо, Машов-
иќ Мустафа и Машовиќ Реџеп да се јават во судот во 
рок од 30 дена од објавување на огласот и во истиот 
рок да ја достават својата адреса на живеење. 

Доколку тужените или нивниот полномошник не 
се јават во овој рок во судот, постапката ќе продолжи 
преку привремен старател што ќе им биде поставен на 
тужените и кој ќе ги застапува нивните интереси во 
парницата П.бр. 685/00, се додека тие или нивниот 
полномошник не се јават во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIV.П.бр. 
685/00. (7395) 

Од страна на тужителот ЈП за стопанисување со 
станбен и деловен простор на РМ Подрачна единица 
Скопје до овој суд доставена е тужба за отказ на дого-
вор за користење на деловен простор против тужени-
от Горан Џаџу од Скопје, бул. "Партизански одреди" 
бр. 63. 

Со оглед да тужениот е отселен од посочената ад-
реса, заради што од страна на Меѓуопштинскиот цен-
тар за социјални работи на општините на град Скопје 
со решение бр. 3020-273 од 28.04.2000 година за при-
времен старател определен му е Фидовски Тахир ад-
вокат од Скопје кој ќе ги штити неговите интереси се 
до негово јавување пред судот или до правосилно ок-
ончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XV.П.бр. 
1822/98. (7152) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води пар-
нична постапка по тужбата на тужителката Жаклина 
Игњатовска од Скопје, ул."Радишанска" бр. 115, Ско-
пје, а против тужениот Трајче Игњатовски со привре-
мен престој и непозната адреса во Италија, за развод 
на брак. 

На тужениот Трајче Игњатовски му се поставува 
привремен застапник адвокат Мирјана Јованоска, бул. 
"АВНОЈ" бр. 74, локал 1, Скопје која ќе ги застапува 
интересите на тужениот до правосилното завршување 
на постапката или се додека тужениот сам не се јави 
пред судот во смисла на член 78 став 2 точка 4 од 
ЗПП. 

Се повикува Трајче Игњатовски во рок од 30 дена 
по објавување на овој оглас да се јави пред судот и да 
ја преземе постапката во својство на тужен, а во спро-
тивно, неговите интереси ќе ги застапува вака поста-
вениот привремен застапник. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XX.П.бр. 
1060/00. (7452) 

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужи-
телот Мухамед Шерифи од Скопје, против тужената 
Јелена Рашковиќ од Скопје, со непозната адреса на 
живеење, за развод на брак. 

Се повикува тужената Јелена Рашковиќ од Скопје, 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се ја-
ви во овој суд или во истиот рок да ја достави својата 
точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не постапи по налогот на овој 
суд ќе и биде поставен привремен старател и тоа Баге-

ска Љиљана адвокат од Скопје, ул."Рузвелтова" бр. 
46-2/9, кој ќе ги застапува нејзините интереси до пра-
восилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, V.П.бр. 
2430/00. (7614) 

ОСНОВЕН СУД БИТОЛА 
Основниот суд во Битола и тоа судијата Иван Сто-

јановиќ во вонпроцесниот предмет на предлагачката 
Љубица Апостоловска од Битола, ул. "Стив Наумов" 
бр. 9-А, заради утврдување на смрт, врз основа на чл-
ен 86, во врска со член 79 од Законот за вонпроцесна 
постапка. 

Митевски Велјан Димитрије, роден 1862 година во 
с.Лавци, Битола, оженет со Дора Митевска сега покој-
на, наводно погубен во месец септември 1944 година. 

Се повикува секое лице кое нешто знае за смртта 
на Димитрија Митевски или за неговиот живот во рок 
од 15 дена од денот на објавување на овој оглас во 
"Службен весник на РМ" да се јави во Основниот суд 
во Битола во просторија бр. 40. 

По протекот од 15 дена судот ќе спроведе 
постапка и ќе донесе одлука по предлогот за 
утврдување на смртта. 

Од Основниот суд во Битола, ВПП.бр.30/01. (7209) 

ОСНОВЕН СУД БЕРОВО 
Пред овој суд е заведен предмет на тужителот Фе-

ми Сулејмановски од Берово, против тужените Туше 
Демировски од Берово и Кајмета Демировска сега со 
непозната адреса во странство, по предмет П.бр. 
176/00 за сопственост и владение, вредност на спорот 
40.000,00 денари. 

Се повикува второтужената Кајмета Демировска 
сега со непозната адреса во странство да се јави во Ос-
новниот суд во Берово, во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот или да одреди полномошник кој ќе ја 
застапува по предметот П.бр. 176/00. 

По истекот на овој рок судот ќе и постави на вто-
ротужената привремен застапник кој ќе се грижи за 
нејзините права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Берово, П.бр.176/00. (7236) 

ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС 
Основниот суд во Велес во парничниот предмет П. 

бр. 312/01 по предлог на тужителот Авни Еминовски 
од с.Горно Оризари против тужениот Салија Селмани 
со непознато место на живеење и престојување, за 
привремен застапник на тужениот Салија Селмани го 
постави стручниот соработник во Основниот суд во 
Велес, Валентина Перчинкова - Стојанова, согласно 
член 78 став 2 точка 5 од ЗПП. 

Привременот застапник ги има сите права и долж-
ности на законски застапник по споменатиот предмет, 
се додека тужениот или негов полномошник не се јави 
пред судот, односно се додека органот за старателство 
не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 312/01. (7541) 

Основниот суд во Велес во парничниот предмет 
П.бр. 249/01 по предлог на тужителката Анамша Сул-
ковиќ од с.Мелница, против тужениот Канија Сулко-
виќ со непознато место на живеење и престојување, за 
привремен застапник на тужениот Канија Сулковиќ 
го постави стручниот соработник во Основниот суд во 
Велес, Валентина Перчинкова, согласно член 78 став 
2 точка 5 од ЗПП. 

Привременот застапник ги има сите права и долж-
ности на законски застапник по споменатиот предмет, 
се додека тужениот или негов полномошник не се јави 
пред судот, односно се додека органот за старателство 
не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 249/01. (7542) 

ОСНОВЕН СУД ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар заведен е спор по 

тужбата на тужителот Исмаили Зурап Беќир од Гос-
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тивар, против тужениот Попоски Андонов Тоде од 
Гостивар, денес со непозната адреса на живеалиште и 
престој во странство по основ на сопственост, 
вредност неопределена. На тужениот Попоски 
Андонов Тоде му се поставува привремен застапник 
лицето Небојша Милошевски адвокат од Гостивар кој 
ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој 
или негов полномошник или застапник не се јави на 
главната расправа пред овој суд, односно се додека 
органот за старателство не му постави старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 876/00. (7543) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка 
по тужба на тужителот Зеќири Изет од Долна Бањи-
ца, против тужената Зеќири родена Кило Султане, 
сега со непозната адреса во Република Албанија, а за 
развод на брак согласно член 41 од Законот за 
семејство. 

Бидејќи тужената Зеќири родена Кило Султане е 
со непозната адреса во Република Албанија за при-
времен застапник и се поставува Алији Елјеса стручен 
соработник при Основниот суд во Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 190/01. (7613) 
ОСНОВЕН СУД КАВАДАРЦИ 

Пред Основниот суд во Кавадарци во тек е постап-
ка за развод на брак, по тужбата на тужителката Ели-
забета Еисенеггер, родена Демироска од Кавадарци, 
застапувана од адвокат Манчо Манчев од Кавадарци, 
против тужениот Николас Карл Еисенеггер со непоз-
ната адреса. 

Судот на тужениот му назначи привремен застап-
ник, Благородна Аранѓелова - стручен соработник во 
Основниот суд во Кавадарци, која ќе ги застапува ин-
тересите на тужениот. 

Се повикува тужениот да се јави во судот лично 
или преку полномошник во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот. 

Доколку во овој рок тужениот или неговиот пол-
номошник не се јават во судот, истиот се предупреду-
ва дека назначениот привремен застапник ќе го заста-
пува во постапката се додека тужениот или неговиот 
полномошник не се појават пред судот, односно се до-
дека Органот за старателство не го извести судот дека 
назначил старател. 

Од Основниот суд во Кавадарци, П.бр. 51/01. (7544) 
ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО 

Пред Основниот суд во Куманово се води постапка 
по извршен предмет, по предлог на доверителот Тошо 
Величковиќ од Куманово, и Драги Величковиќ 
застапуван од полномошник Александар Маневски 
адвокат од Куманово против должникот Ридван 
Мемети од Куманово, ул."Димитрије Туцовиќ" бр. 20. 

На должникот Ридван Мемети од Куманово кој се 
наоѓа во Германија му се поставува застапникот Тони 
Цветковски адвокат од Куманово, да го застапува по 
предметот И.бр.13-2105/98, на Основниот суд во Кума-
ново до завршување на постапката или до појавување 
во судот на погоре наведеното лице со непозната ад-
реса. 

Од Основниот суд во Куманово, И.бр. 13-2105/98. 
'' (7465) 

Пред Основниот суд во Куманово се води постапка 
по извршен предмет по предлог на доверителите То-
шо Величковиќ и Величковиќ Драги двајцата од Ку-
маново, против должникот Ридван Мемети со непоз-
ната адреса за наплата на парично побарувања од 
392.779,00 денари. 

На должникот Ридван Мемети од Куманово со не-
позната адреса, му се поставува застапникот Тони 
Цветковски адвокат од Куманово да го застапува по 
предметот И.бр.13-3440/98 на Основниот суд во Кума-
ново до завршување на постапката или до појавување 
во судот на погоре наведеното лице со непозната ад-
реса. 

Од Основниот суд во Куманово, И.бр. 13-3440/98. 
(7466) 

ОСНОВЕН СУД РЕСЕН 
Пред Основниот суд во Ресен заведена е оставин-

ска постапка по оставината на покојната Наумка Нау-
мовска порано од с.Болно, која починала на 16.02.1969 
година во с.Јанковец. 

Оставителката Наумка оставила тестамент соста-
вен пред Општинскиот суд во Ресен, под Р.бр. 49/65 од 
13.02.1965 година. 

Се повикуваат наследниците на покојната Наумка 
Наумовска порано од с.Болно, да се јават во рок од ед-
на година сметано од денот на објавувањето на оглас-
от или пак да достават точна адреса на живеење или 
престојување, а во спротивно доколку не се јават во 
определениот рок од судот ќе им биде поставен при-
времен старател кој ќе се грижи за нивните интереси 
во текот на оставниската постапка со оглед да истите 
се со непозната адреса на живеење. 

Од Основниот суд во Ресен, О.бр. 83/00. (7612) 

ОСНОВЕН СУД СТРУГА 
Основниот суд во Струга како првостепен вонпро-

цесен суд составен од судијата Никола Спасески како 
судија поединец во постапката за прогласување на ис-
чезнато лице како умрено, на лицето Цаноски Ариф 
Азем од с.Октиси на ден 21.03.2001 година. 

Се повикува лицето Цаноски Ариф Азем од с. Ок-
тиси, како и секој друг што знае за неговиот живот, да 
се јави во Основниот суд во Струга во рок од 3 месеци 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", ако не се јави во судот во 
определениот рок ќе се смета дека исчезнатото лице 
Цаноски Ариф Азем од с. Октиси е умрено. 

Од Основниот суд во Струга, Р.бр. 24/01. (7229) 

ОСНОВЕН СУД СТРУМИЦА 
Кај Основниот суд во Струмица е заведен спор по 

тужба на тужителот Андоновски Душан од Струмица, 
против тужениот Кадиев Гаврил со непозната адреса, 
за долг од извршена услуга. 

Се повикува тужениот Кадиев Гаврил со непозна-
та адреса да се јави пред овој суд во рок од 30 дена 
сметано од денот на објавувањето на овој оглас, или 
во тој рок на судот да му достави точна адреса. 

Доколку истиот не се јави во тој рок ќе му биде 
поставен привремен застапник, а тоа ќе биде лицето 
Лорета Ѓорѓиева од Струмица, стручен соработник 
при овој суд кој ќе ги застапува интересите на тужени-
от Кадиев Гаврил, се додека тој или пак негов полно-
мошник не се јават пред овој суд. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.921/95. (7709) 

ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово, по тужба на тужи-

телот Рецепи Рахим од с.Г.Речица против тужената 
Рецепи Лирије од с.Г.Речица, а сега со непозната адре-
са во Швајцарија, се води постапка за развод на брак. 

Се повикува тужената да се јави во судот да доста-
ви адреса или да овласти полномошник кој ќе ја заста-
пува во оваа постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно, судот прекуЦентарот за социјални 
работи во Тетово ќе и постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 305/01. (7532) 

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужи-
телот Амети Бафтијар од Тетово, против тужените 
Етеми Јалдазе, Куртиши Рамије, Азири Медије, Ете-
ми Пешадије, Асани Фетије, Ибраими Лирије, Идризи 
Арифе, Амети Ејуп, Алија Назиф, Алии Исак, Алии 
Нецби, Алии Аслан и Куртиши Курмије сите од Тето-
во, а сега со непозната адреса во странство се води 
постапка за исполнување на договор за купопродажба 
на недвижен имот. 

Се повикуваат тужените да се јават на судот да 
достават адреса или да овластат полномошник кој ќе 
ги застапува во оваа постапка до нејзино окончување. 
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Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку 
Центарот за социјални работи во Тетово ќе им поста-
ви привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 215/01. (7533) 

Пред Основниот суд во Тетово е поднесена тужба 
од страна на тужителите Идризи вд.Хаки Хава, Идри-
зи Хаки Шемседин и Идризи Хаки Абдураман сите од 
с.Слатино, Тетово, против тужените Серафимовски 
Захарије Мито и Серафимовска вд.Захариева Пера од 
Р.Србија, со непозната адреса, за исполнување на до-
говор за купопродажба на недвижен имот. 

Како тужените се со непозната адреса во странст-
во т.е. во Р.Србија, се повикуваат тужените Серафи-
мовски Захарије Мито и Серафимовска вд.Захариев-
ска Пера од Р. Србија со непозната адреса на живеење 
да во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да 
се јават пред Основниот суд лично или испратат свој 
полномошник заради заштита на своите права, во сп-
ротивно ќе им биде поставен привремен старател кој 
ќе ги застапува до окончувањето на оваа постапка. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 111/01. (7534) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 
за амортизација на хартија од вредност по предлог на 
предлагачот Ибраими Ариф од Тетово, ул."Струшка" 
бр. 2, против издавачот на исправата "Интерпромет" 
АД Тетово. 

Се повикува држателот на исправата-акциите да ја 
пријави во судот како и на секое лице во рок од 30 
дена или да достави приговор против поведувањето на 
постапката или да го извести судот за лицето кое ја 
држи исправата односно акциите, во спротивно по 
протекот на тој рок исправата, акциите ќе бидат 
поништени, ако никој не се јави дека ја има исправата 
односно акциите или не стави приговор против 
предлогот за поништување на исправата. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр. 722/00. (7536) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 
за поништување на исправа по предлог на предлагач-
от Фатиме Даути од Тетово, ул."Питу Гули" бр. 15, 
против издавачот на исправата "Интерпромет" АД 
Тетово. 

Се повикува држателот на исптавата-акциите да ја 
пријави во судот како и на секое лице во рок од 30 
дена или да достави приговор против поведувањето на 
постапката или да го извести судот за лицето кое ја 
држи исправата односно акциите, во спротивно по 
протекот на тој рок исправата-акциите ќе бидат пони-
штени, ако никој не се јави дека ја има исправата од-
носно акциите или не стави приговор против предлог-
от за поништување на исправата. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр. 766/00. (7537) 

Пред овој суд во тек е постапка за докажување на 
смрт на лицето Избирка Крстова Ефческа, порано од 
Тетово, по предлог на предлагачот Александар Ефче-
ски од Тетово. 

Се повикува лицето Избирка Крстова Ефческа од 
Тетово, да се јави во судот во рок од 15 дена од објаву-
вање на огласот или пак секој друг што би знаел неш-
то за нејзиниот живот. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр. 780/00. (7539) 
Пред овој суд се води спор за долг, против тужена-

та Кузмановска Тања од Тетово, ул."Илинденска" бр. 
217 Д/Х-29, со непозната адреса во Скопје. 

Се повикува тужената Кузмановска Тања од Тето-
во, ул."Илинденска" бр. 217Д/Х-29, сега со непозната 
адреса да се јави пред овој суд или определи нејзин 

полномошник кој ќе ја застапува во овој спор, во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот, во спротивно 
ќе и биде определен привремен застапник кој ќе ја 
застапува до окончување на овој спор. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 157/01. (7651) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужба на тужителот Асани Самет и други од с. Каме-
њане, против тужениот Куртиши Ибрахимов Муарем 
од Тетово, а сега со непозната адреса во Турција, по-
ради исполнување на договор. 

Како тужениот Куртиши Муарем е со непозната 
адреса, за истиот да биде објавен оглас да во рок од 15 
дена од објавувањето се јави во судот или да одреди 
свој полномошник, а во спротивно на истиот ќе му би-
де поставен времен старател кој ќе ги застапува него-
вите интереси. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 96/01. (7652) 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за по-
ништување на договор за поклон, по тужба на Намик 
Рамадани од Тетово, ул."М.Бафтијари" бр. 135, прот-
ив Сабит Рамадани од Тетово, ул."М.Бафтијари" бр. 
133. 

Се повикува тужениот Сабит Алија Рамадани од 
Тетово, ул."М.Бафтијари" бр. 133, а сега со непозната 
адреса во Германија да се јави во Основниот суд во Те-
тово, во рок од 30 дена од објавување на огласот или 
да одреди полномошник, а во спротивно преку Цента-
рот за социјана работа во Тетово ќе му биде одреден 
застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1382/00. (7653) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужба на тужителот Осигурување и реосигурување 
Македонија АД Скопје филијала Тетово, против ту-
жениот Муареми Идриз од Тетово, ул."Никола Тесла" 
бр. 19, сега со непозната адреса во странство поради 
регресно побарување. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса за истиот 
да биде објавен оглас да во рок од 15 дена од објавува-
ње на огласот се јави во судот или да одреди свој пол-
номошник, а по протекот на овој рок на истиот да му 
биде поставен времен старател преку Центарот за со-
цијална работа - Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 106/01. (7654) 

ОСНОВЕН СУД ШТИП 
Во Основниот суд во Штип поведена е постапка за 

развод на брак, по тужба на тужителката Фатиме Зеј-
нелова од Скопје, ул. "1181" бр. 35, против тужениот 
Селајдин Зејнелов со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Селајдин Зејнелов во рок 
од 15 дена по објавување на огласот да се јави во Ос-
новниот суд во Штип и да достави точна адреса на жи-
веење или да определи свој застапник или полномош-
ник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен 
застапник кој ќе ги застапува неговите интереси до за-
вршувањето на спорот. 

Од Основниот суд во Штип. (7504) 

Пред овој суд е заведен спор по тужбата на тужи-
телот Исмаил Рушидов од Пробиштип, против туже-
ната Снежана Рушидова со непозната адреса, а за раз-
вод на брак. 

Со оглед дека постапката пред овој суд е во тек, а 
на тужената адресата е непозната од тие причини се 
повикува тужената Снежана Рушидова во рок од 15 
дена да се јави во овој суд или да достави точна адреса 
или назначи свој полномошник, во спротивно судот по 
службена должност согласно член 78 од ЗПП ќе пос-
тави привремен застапник кој ќе ги брани нејзините 
интереси пред овој суд, до правосилноста на постапка-
та. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 525/98. (7540) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 997/2001, од 6. 04. 2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02021998?-7-11-000, ја запиша во тргов-
скиот регистар промената на овластено лице за заста-
пување на Јавно претпријатие Службен весник на Ре-
публика Македонија ЦО Скопје, ул. "Партизански 
Одреди" бр. 29. 

Се брише: Лељохин Марија, директор и одговорен 
уредник на Јавно претпријатие Службен весник на Ре-
публика Македонија ц О Скопје, ќе застапува и потпи-
шува без ограничување. 

Се упишува: Кокан Лазаревски-в.д. директор и од-
говорен уредник на Јавно претпријатие Службен вес-
ник на Република Македонија ЦО Скопје, ќе застапу-
ва и потпишува без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
997/2001. (7630) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1331/99, во регистарската влошка бр. 
02012527?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на лице овластено за застапување на 
ЦЕПТЕР МАК друштво за трговија ЦЕПТЕР ХОЛ-
ДИНГ АГ и ЦЕПТЕР ХОЛДИНГ БВ друштво со ог-
раничена одговорност, бул. "Св. Климент Охридски" 
бр. 17, ламела 4, Скопје. 

Лица овластени за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет се Злате Пунтевски и 
Миомир Диниќ, управители на друштвото со ограни-
чени овластувања. 

Управителите го застапуваат друштвото заеднички. 
Ограничените овластувања се состојат во надлеж-

носта на управителите да одлучуваат со претходно 
одобрение на содружниците за следните прашања: 

- да се воспостават нови деловни активности кои не 
се поврзани со постоечките деловни активности на 
компанијата, 

- да се воспостават нови деловни / работни објекти / 
погодности или филијали, 

- да предизвика фузионирање со други страни или да 
предаде, оптерети со долгови или пројави интерес за 
друга деловна дејност или фирма, било да е корпора-
ција, партнерство, исклучива сопственост или друг вид 
на фирма, 

- глас, хипотека, трансфер или располагање со ак-
ции во сопственост на компанијата во други поврзани 
или неповрзани компании, 

- издаде или откупи вредносни хартии на компанија-
та или нејзини обврски кои се повеќе од македонска 
валута изразена во доларска противвредност од УСД 
10.000 (десет илјади УСД), 

- да гарантира зајмови или други обврски за било 
која страна, било за физичко или правно лице, 

- даде пари на заем (не на муштерии на компанијата 
при нормално работење) или земе пари на заем пове-
ќе од УСД 10.000 во противвредност во македонска 
валута (десет илјади УСД), 

- организира, растури или ликвидира сестрински 
компании, 

- освен при вообичаено работење, набави, продаде 
или на друг начин се лиши или стави под хипотека би-
ло кои основни средства (актива) со добра пазарна 
вредност поголема од УСД 10.000 во противвредност 
во македонска валута (десет илјади УСД), 

- влезе во, или измени оригинален и изменет дого-
вор за вработување во кој вкупната компензација, 
вклучувајќи ги сите потребни плаќања во вид на бону-
си или слично, било спомнато или не во таков договор 
е повеќе од УСД 20.000 (дваесет илјади УСД) во про-
тиввредност во македонска валута годишно, 

- склопи било каков договор или спогодба (вклучу-
вајќи лизинг спогодби, спогодба за дистрибуција, дого-
вор за недвижен имот итн.) чија вредност ја надминува 

македонската вредност изразена во УСД долари 
20.000 (дваесет илјади УСД) или за период од една (1) 
година или подолг период, 

- добие лиценца за користење на или на друг начин 
обелодени на било кој начин патентирана или непа-
тентирана технологија, технички податоци, техноло-
гија или други доверливи информации што компанија-
та можеби ги знае, 

- влезе во спогодба подолга од 12 (дванаесет) месе-
ци, 

- причини да компанијата се растури или ликвидира, 
или назначи ликвидатор или поднесе петиција за бан-
кротирање на компанијата, 

- ре-инвестира профити или дистрибуира / подели 
дивиденти, 

- да го зголеми или намали капиталот на компанија-
та, 

- направи поединечен трошок или се задолжи на су-
ма поголема од УСД 10.000 (десет илјади УСД) во 
противвредност на македонска валута, или прими пое-
дини нарачки од еден клиент за период од една (1) го-
дина со вредност повеќе од УСД 20.000 (дваесет илја-
ди УСД) во противвредност на македонска валута, и 

- произведе, користи, продава или дистрибуира про-
изводи вон Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1331/99. (24816) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението П. 
Трег. бр. 1063/2000, на регистарска влошка бр. 001215, 
ја запиша во трговскиот регистар промената на ов-
ластено лице, усогласување со националната класифи-
кација, измени во статутот, промена на структура на 
главница на Акционерското друштво за производство 
и промет на алати АЛАТНИЦА, ул. "15-ти Корпус" 
бр. 1, Охрид. 

Промена на структурата на главницата на друш-
твото која изнесува 5.110.586,00 ДЕМ. 

Усогласување на дејностите со Националната кла-
сификација на дејностите: 28.62, 28.71, 28.72, 28.73, 
28.74, 28.75, 29.24, 29.40, 29.56, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
28.11, 28.12, 28.40, 28.61, 28.52, 28.63, 52.74, 28.51, 31.10, 
50.20, 20.40, 36.14, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.22, 45.25, 
45.31/2, 45.31, 45.33, 45.34, 60.24, 40.20, 40.30, 65.12/2, 
65.12/3, 74.40, 74.13, 74.84, 51.14, 51.15, 51.18, 58.19, 
74.20/2, 74.20/5, 73.10/2, 74.14, 72.10, 72.20, 74.30,74.12, 
74.11, 72.30, 72.40, 72.60, 52.11, 52.12, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 50.30/1, 
50.40/1, 51.70. 

И престанува овластувањето за застапување на 
Поликсена Проева и се брише од трговскиот регис-
тар. 

Лица овластени за застапување се: Шикоски Перо, 
генерален менаџер и Секулоски Димче, извршен ди-
ректор. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П. Трег. бр. 
1063/2000. (45986) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7811/99 на регистарска влошка бр. 02035879?-
3-09-000 го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вање со ЗТД на Агенција за економско-правна под-
дршка и процена, ПРО АГЕНС ДОО ул. „Наум Нау-
мовски-Борче“ бр. 68/4 Скопје. 

Дејности: 17.72, 17.54/1, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
17.40/2, 17.54/2, 15.61, 15.51, 15.91, 15.71, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.25, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.13/1, 01.22/1, 
01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 60.23, 60.22, 60.24, 63.21, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 
52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.44/1, 
52.44/3, 52.43, 52.45, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.26, 
52.33, 52.50, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.33, 51.56, 51.25, 50.30/1, 
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51.24, 51.43, 51.54, 51.53, 51.56, 51.25, 50.30/1, 50.40/1, 
51.51, 51.45, 51.61, 51.64, 51.52, 51.42/1, 51.44, 51.70, 
63.30, 21.21, 21.25, 63.12, 74.40, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 70.20, 63.40, 74.12, 72.30, 72.40, 72.60, 
74.83, 74.84, 22.12, 22.13, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, малограничен промет со соседни-
те земји: Грција, Бугарија, Албанија, и СР Југославија, 
меѓународен транспорт и шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки, реекспорт на стоки, консигнаци-
ја, застапништво, посредништво, агенциски услуги. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка и за обврските одговара со 
сиот свој имот. 

Управител на друштвото е Павле Гацов со неогра-
ничени овластувања во внатрешниот и надворешниот 
промет. 

Борка Маневска од Скопје истапува од друштво-
то, како содружник. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7811/99. (46927) 

Л И К В И Д A Ц И И I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 516/2000 од 03.07.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за произовдство, услуги и трговија 
"ВЕКОВ" д.о.о. експорт-импорт од Куманово, ул. 
"Веселин Маслеша" бр. 52, Куманово, со жиро сметка 
бр. 40900-601-46652. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпев-
ски, ул."Христо Чернопеев" бр. 1 а од Скопје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7444) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 595/2000 од 02.10.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие "БОГАТИНОВСКИ" ц.о. за внатрешна 
и надворешна трговија од Куманово, ул. "Бајрам Ша-
бани" бр. 22, Куманово, со жиро сметка бр. 40900-601- 
3684. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпев-
ски, ул."Христо Чернопеев" бр. 1 а од Скопје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7443) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 887/2000 од 02.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија "ЕВ-
РОТЕКСИ" ДОО од Куманово, ул. "ЈНА" бб, Кума-
ново, со жиро сметка бр. 40900-601-46444. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпев-
ски, ул."Христо Чернопеев" бр. 1 а, од Скопје, тел. 
177-801. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7442) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 122/2001 од 23.03.2001 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство и трговија на големо 
и мало "БАДРА" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. 
"Загребска" бр. 45, Скопје, со жиро сметка бр. 40100- 
601-299375. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпев-
ски, ул."Христо Чернопеев" бр. 1 а од Скопје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во " Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7440) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1503/2000 од 22.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "НИРВАНА КО-
МЕРЦ" увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. "Алексо Дем-
ниевски 27" бр. 1 а, Скопје, со жиро сметка бр. 40120- 
601-379960. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, ул."Ленинова" бр. 63-2-7 од Скопје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во " Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7432) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1562/2000 од 14.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "ТОБАКО 
КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Поп Богомил" бр. 2 а, Скопје, со жиро сметка бр. 
40120-601-372954. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, ул."Ленинова" бр. 63-2-7 од Скопје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во " Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7431) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 43/01 од 26.02.2001 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за трговија на големо и мало "ИРМАН КО-
МЕРЦ" ЦО експорт-импорт од Гостивар, с. Чегране, 
Гостивар, со жиро сметка бр. 401510-601-23995. 

За ликвидатор се определува лицето Манојловски 
Кире, ул."Живко Брајковски" бр. 69 од Гостивар. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7514) 

J A В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-506/44 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Набавувач во јавниот повик е Министерството 
за одбрана на Р. Македонија, ул. "Орце Николов" бб, 
Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за: 

2.1 Каре свинско 15.000 кгр. 
Бараниот производ мора во целост да ги исполнува 

условите предвидени со Правилникот за квалитет на 
заклани свињи и категоризација на свинското месо. 
Количините во повикот се ориентациони годишни 
потреби за Секторот за услуги и производство. 

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица. 

Нема можност за поделба на набавката. 
Постапката за Отворениот повик се спроведува 

согласно Законот за јавни набавки. 
3. Содржина на понудата 
- цена со пресметан ДДВ. ДДВ да е посебно прес-

метан и искажан, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет на понудениот производ и потекло, 
- рок на испорака. 
4. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во про-
цес на ликвидација, потпишан и заверен од надлежен 
судски орган, 

- техничко-технолошки можности за производство 
и испорака на бараните производи. 

5. Доставување на понудата 
- Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавни набавки ("Службен весник на 
РМ" бр. 26/98) на адреса: Министерство за одбрана на 
РМ, ул. "Орце Николов" бб - Скопје, најдоцна до 
09.05.2001 година или на денот на јавното отворање. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
09.05.2001 година со почеток во 10 часот, во простори-
ите на Министерството за одбрана на РМ, ул. "Орце 
Николов" бб - Скопје. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена - 40%, 
- квалитет - 30%, 
- начин и услови на плаќање - 5%, 
- рок на испорака - 10 %, 
- техничко технолошки можности 
за производство и испорака - 15 %. 

Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 02/ 28 23 84. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 13 и член 33 од Законот за јав-
ни набавки ("Сл.весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки на Народна банка на Република Ма-
кедонија, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 12/4-2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ 
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА КОМПЈУ-
ТЕРСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИНФОР-
МАЦИОНИОТ СИСТЕМ НА НАРОДНА БАНКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик е Народна 

банка на Република Македонија. 
1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање 

документација за претходно утврдување на подобност 
(претквалификација), на понудувачите како можни 
носители на набавка, испорака и монтажа на: 

1. Brand name PC desktop - количина 70 
2. Notebooks, - количина 17 
3. Печатари и скенер 
4. Brand Name PC Server 
5. Brand Name PC Server ( so Linux) 
6. Комуникациска опрема 
7. Софтвер 
8. Останата опрема. 
1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество 

на секое заинтересирано домашно и странско правно 
и физичко лице кое е регистрирано за производство 
и/или промет (на големо и мало), на информатичка 
опрема. 

Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Народна банка на Република Македонија има 

потреба од претходно утврдување на подобност на по-
нудувачите (претквалификација), преку документаци-
ја врз основа на која ќе се оцени способноста на пону-
дувачите за извршување на предметната набавка. 

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе 
се побара понуда за извршување на набавката: набав-
ка, испорака и монтажа на информатичка опрема од 
реномиран производител (brand name). 

3. П О Т Р Е Б Н А ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-
НУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА 
ПРИЛОЖИ К О Н ПРИЈАВАТА 

Заинтересираните понудувачи потребно е да дос-
тават документација согласно со член 35 од Законот 
за јавни набавки, за: 

3.1. Техничко-технолошки бонитет: 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката; 
- менаџерска способност; 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката. 
3.2. Економско-финансиски бонитет издаден од За-

водот за платен промет согласно со Правилникот за 
содржината на документот за бонитет ("Сл.весник на 
РМ" бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на Пра-
вилникот за содржината на документот за бонитет 
"Сл.весник на РМ" бр. 55/98). 

Документот за бонитет на странското правно и 
физичко лице треба да биде доставен согласно со член 
22 став 3 од Законот за јавни набавки. 
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3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на лик-
видација (извод од судски регистар за поведена пос-
тапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд). 

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност-забрана за вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција - Уверение од надле-
жен Основен суд-оддел за прекршоци). 

3.5. Извод од судска регистрација на дејноста 
(влошка 3 од Изводот и истовремено дејноста за про-
изводство и/или промет на големо и мало на информа-
тичка опрема да биде заокружена). 

3.6. Список на главни испораки на информатичка 
опрема во последните 3 (три) години со количините на 
испорачаната опрема и примачите. 

3.7. Список на вклучени технички лица (име, пре-
зиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нив-
ната стручност за конфигурирање, инсталација, мон-
тажа и одржување на понудената опрема (дипломи, 
сертификати и сл.). 

3.8. Доказ (сертификат или добиени атести од до-
машни и меѓународни институти), дека целокупната 
понудена опрема е во согласност со стандардите на 
Република Македонија и со меѓународните стандарди 
кои се прифатени во Република Македонија. 

3.9. Понудувачот задолжително треба да достави 
примерок од овластувањето на производителот за оп-
ремата која ја нуди и заверен судски превод на маке-
донски јазик од истото. 

Целокупната потребната документација наведена 
во точката 3 треба да биде доставена на македонски 
јазик. 

Сите барани документи наведени во точката 3 тре-
ба да бидат доставени во оригинален примерок или 
како копија заверена од нотар. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДО-
КУМЕНТАЦИЈАТА 

4.1. Рокот за доставување на документацијата из-
несува 21 ден од денот на објавувањето на огласот на 
ограничениот повик (вклучувајќи го и денот на обја-
вувањето). 

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе 
пристигнат во архивата на Народна банка на Републи-
ка Македонија по истекот на крајниот рок и кои нема 
да бидат изработени според барањата на овој повик 
како и оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани 
нема да бидат разгледувани. 

4.3. Документацијата и другите податоци се доста-
вуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол 
треба да носи ознака "не отворај", како и бројот на 
овој ограничен повик. Ковертите не треба да содржат 
никакви ознаки со кои би можеле да се идентификува-
ат понудувачите. 

4.4. Документацијата и другите податоци, во сог-
ласност со член 52 од Законот за јавни набавки, мо-
жат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Ком-
плекс банки" б.б. или да се предадат во архивата на 
Народна банка на Република Македонија (најдоцна до 
14 часот секој работен ден). 

Дополнителни информации на тел. 108-285. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 02-2015/2 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фонд за здравствено 

осигурување на Македонија. 
2. Предмет на набавката е медицински потрошен 

материјал за хемодијализа, за потребите на јавните 
здравствени организации во Република Македонија. 

3. Спецификацијата со количините и видот на ма-
теријалите што се предмет на набавката дадени се во 
тендерската документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6 -
Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, отка-
ко ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства 
на жиро сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено 
осигурување на Македонија, со назнака за тендерска 
документација. Даночен број на Фондот е 
4030991261703 - депонент Народна банка на Македо-
нија. 

5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со За-
конот за лекови, помошни лековити средства и меди-
цинска опрема ("Сл. весник на РМ" бр. 21/98). 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни набав-
ки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

8. Понудата е делива. 
9. Испораката на материјалите што се предмет на 

набавката ќе се врши сукцесивно според потребите на 
нарачателот. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот; 
- спецификација со количината и видот на матери-

јалите што се нудат; 
- производител и земја на потекло; 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник; 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќа-

њето да не е помал од 120 дена од денот на испорака-
та). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набав-
ки). 

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: 

- список (референца) на главни и слични испораки 
во претходниот период, 

- опис на технички постројки на понудувачот (ма-
гацински простор и расположиви средства за тран-
спорт), 

- посочување на вклучени технички (стручни) лица 
задолжени за материјалите што се нудат. 

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ дека не се во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е из-
речена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на дејноста издадено од Министерството за здравство. 

5. Доказ дека се носители на застапништво, екс-
клузивни или овластени дистрибутери од производи-
телот со чии производи учествуваат. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или во заверена копија од нотар. 

Понудувачите се должни за материјалите што ги 
нудат да обезбедат: 

- упатство за употреба, чување и ракување на ма-
кедонски јазик, 

- најмалку една година рок на употреба од денот на 
испораката (исправност и употребливост), 

- сертификат за квалитет, 
- сертификат за продажба. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од одговорното 
лице. 

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-
нот за јавни набавки. 
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3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Диви-
зија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со 
предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
07.05.2001 година до 11,00 часот. 

4. Секој учесник може да достави само една пону-
да. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 
на следните критериуми: 

- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Квалитетот и исправноста на материјалите како 

битен предуслов за понатамошно разгледување и од-
лучување на финансискиот дел од понудата ќе ги цени 
комисија на купувачот именувана исклучиво за оваа 
намена. 

ГАРАНцИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достават 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, со назнака "ЗА 
УЧЕСТВО НА ПОВИК БР. 02-2015/2". 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, 
гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот 
на отворањето на понудите. 

РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

07.05.2001 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

07.05.2001 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на овој повик да ги внесат во тендер-
ската документација (преглед) што е подигнат од ку-
пувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 02-2003/2 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Фонд за здравствено 

осигурување на Македонија. 
2. Предмет на набавката се медицински помагала 

за интервентна кардиологија, за потребите на 
Клиниката за кардиологија. 

3. Спецификацијата со количините и видот на ма-
теријалите што се предмет на набавката дадени се во 
тендерската документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6 -
Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, отка-
ко ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства 
на жиро сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено 

осигурување на Македонија, со назнака за тендерска 
документација. Даночен број на Фондот е 
4030991261703 - депонент Народна банка на Македо-
нија. 

5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со За-
конот за лекови, помошни лековити средства и меди-
цинска опрема ("Сл. весник на РМ" бр. 21/98). 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни набав-
ки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

8. Понудата е делива. 
9. Испораката на материјалите што се предмет на 

набавката ќе се врши сукцесивно според потребите на 
нарачателот. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот; 
- спецификација со количината и видот на матери-

јалите што се нудат; 
- производител и земја на потекло; 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник; 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќа-

њето да не е помал од 120 дена од денот на испорака-
та). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАцИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набав-
ки). 

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: 

- список (референца) на главни и слични испораки 
во претходниот период, 

- опис на технички постројки на понудувачот (ма-
гацински простор и расположиви средства за тран-
спорт), 

- посочување на вклучени технички (стручни) лица 
задолжени за материјалите што се нудат. 

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ дека не се во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е из-
речена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на дејноста издадено од Министерството за здравство. 

5. Доказ дека се носители на застапништво, екс-
клузивни или овластени дистрибутери од производи-
телот со чии производи учествуваат. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или во заверена копија од нотар. 

Понудувачите се должни за материјалите што ги 
нудат да обезбедат: 

- упатство за употреба, чување и ракување на ма-
кедонски јазик, 

- најмалку една година рок на употреба од денот на 
испораката (исправност и употребливост), 

- сертификат за квалитет, 
- сертификат за продажба. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од одговорното 
лице. 

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-
нот за јавни набавки. 

3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Диви-
зија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со 
предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 
30.04.2001 година до 11,00 часот. 
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4. Секој учесник може да достави само една пону-
да. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 
на следните критериуми: 

- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Квалитетот и исправноста на материјалите како 

битен предуслов за понатамошно разгледување и од-
лучување на финансискиот дел од понудата ќе ги цени 
комисија на купувачот именувана исклучиво за оваа 
намена. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достават 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување на Македонија, со назнака "ЗА 
УЧЕСТВО НА ПОВИК БР. 02-2003/2". 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, 
гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот 
на отворањето на понудите. 

РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

30.04.2001 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 

30.04.2001 година во 11,30 часот, во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на овој повик да ги внесат во тендер-
ската документација (преглед) што е подигнат од ку-
пувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-96/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА ЗАПТИВНИ ПЛЕТЕНИЦИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-96/2001 

е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на 
ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди 
за набавка на заптивни плетеници за потребите на РЕК 
"Битола" - Термоелектрана за II и III квартал, во се спо-
ред тендер документација. 

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја 
подигнат во просториите на ЈП "ЕСМ" ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 кат соба бр. 3, секој 
работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно 
да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 
4010-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен број 
4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со 
назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена 
уплата при подигање на тендер документацијата. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба да ги даде единечните цени 

и фиксна вкупна цена на понудената набавка на пари-
тет ДДП РЕК Битола,изразена во ДЕМ со посебно ис-
кажан ДДВ. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија. 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем и количина на набавката. 

2.8. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2.9. Понудата треба да има рок на важност. 
2.10. Понудите со пропратна документација од стран-

ските понудувачи треба да бидат преведени на македон-
ски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да 
приложат документ за бонитет од носителот на платен 
промет, кој треба да биде во согласност со Правилникот 
за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на 
РМ" бр. 32 од 10.07.1998 г.), а странските Понудувачи 
согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничка-
та способност, согласно член 23 од Законот за јавни на-
бавки. 

3.2.1. Понудувачот треба да достави список на испо-
раки на ваков вид стоки во последните 3 години со коли-
чини, датуми и примачи. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Понудувачот да достави решение за регистра-
ција, согласно Законот за ДДВ. 

3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот (освен списокот на 
испораки) не постари од 6 месеци. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки). 

4.1. Квалитет 40 поени, 
4.2. Цена 40 поени, 
4.3. Начин на плаќање 20 поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса ЈП "Електростопанство на Ма-
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кедонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
8.05.2001 год., во 11 часот, во просториите на ЈП "Елек-
тростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, 
Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски прос-
тории во присуство на овластените претставници на по-
нудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

2. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи од почетокот 
на годината до крајот на месецот е 0,000. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи во март 2001 го-
дина во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0,038. 

4. Коефициентот на порастот на просекот на жи-
вотните трошоци во Република Македонија во перио-
дот од почетокот на годината до крајот на март 2001 
година во однос на просекот на животните трошоци 
во Република Македонија во 2000 година е 0,036. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 

Друштвото за трговија со тутунски производи Бри-
тиш Американ Тобако (Македонија) ДООЕЛ, ек-
спорт-импорт Скопје, одржа седница на ден 12.04.2001 
година и ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕ-
НА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА BRI-

TISH AMERICAN TOBACCO ОД УВОЗ ЗА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Малопродажна цена за пакување од 20 цигари се 

утврдува како што следи: 

РОТМАНС Интернешенал 
ДАНХИЛ Интернешенал 
КАРТИЕ ВЕНДОМ Лајтс 
РОТМАНС КСБ 
ДАНХИЛ КСБ 

Член 2 
Цената е со вклучен ДДВ и почнува да важи од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Управител, 
Дарко Маџоски с.р. 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 74 од Законот за сметковод-
ство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93), Државниот завод за статистика ги утврдува и 
објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2001 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените 
на производителите на индустриски производи во 
март 2001 година во однос на февруари 2001 година е 
0,001. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страница 
659. Одлука за давање согласност на Одлука-

та за усвојување на Годишната пресмет-
ка за периодот од 1. 01. до 31. 12. 1999 го-
дина 2249 

660. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за условите, критериумите, ви-
сината, начинот и постапката за утврду-
вање и остварување на правото на соци-
јална парична помош 2249 

661. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност 2249 

662. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност 2249 

663. Решение од Комисијата за хартии од 
вредност 2249 

664. Решение за количествата на суров тутун 
во лист што ќе се произведуваат во 2001 
година 2250 

665. Наредба за ловостој на сите видови риби 
на Дојранското Езеро 2250 

666. Решение од Државниот завод за геодет-
ски работи 2250 

667. Одлука за дефинирање и начинот на ут-
врдување на поврзани субјекти во соглас-
ност со Законот за банките 2250 

668. Одлука за методологијата за утврдување 
на нето должници на банките 2251 

669. Одлука за измени и дополнувања на Од-
луката за потребната документација за 
издавање на согласности и доставување 
на известување според одредбите на За-
конот за банките 2252 

670. Одлука за измени и дополнувања на Од-
луката за утврдување и пресметување от-
ворени девизни позиции на банките 2252 
Коефициенти за порастот на цените и 
порастот на трошоците на живот во Ре-
публика Македонија за месец март 2001 
година 2262 

Меѓународни договори 
5. Закон за ратификација на Спогодбата за 

стабилизација и асоцијација меѓу Репуб-
лика Македонија и Европските заедници 
и нејзините земји членки 1-274 

96.00 денари 
96.00 денари 
96.00 денари 
85.00 денари 
85.00 денари 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски. 
Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































