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Огласи

О Г Л А С И

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Општина Гази Баба, решавајќи по барањето на Ди-
митрова Снежана од Скопје поднесено под УП1 бр. 28- 
4073 од 5.7.2011 година, врз основа на член 21 став (2) 
од Законот за постапување со бесправно изградени об-
јекти („Сл. весник на РСМ“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 
53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 
217/15, 31/16 и 190/17), а во врска со член 205 став 1 и 
член 209 од Законот за општа управна постапка („Сл. 
весник на РСМ“ бр. 38/2005, 110/2008 и 51/11), го доне-
сува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС

НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ
1. Се утврдува правен статус на бесправен објект 

семејна куќа, кој се наоѓа на ул. „519“ бр. 55, Скопје 
КП бр. 1590 КО Гази Баба, запишана во Имотен лист 
бр. 9177, КП бр. 1591/3 КО Гази Баба, запишана во 
Имотен лист бр. 46610 и КП бр. 1591/2 КО Гази Баба, 
запишана во Имотен лист бр. 9079, кој објект е означен 
како:

- Број на зграда 1, влез 2, кат пр., стан 1, намена на 
зграда А1-1, намена на посебен дел од зграда Ст, внат-
решна површина 69 м2, волумен /м3.

- Број на зграда 1, влез 2, кат пр., стан 1, намена на 
зграда А1-1, намена на посебен дел од зграда Пп, внат-
решна површина 9 м2, волумен /м3.

2. Како носител на правото на сопственост на објек-
тот од точка 1 од диспозитивот на ова Решение се ут-
врдува Димитрова Снежана од Скопје ул. „519“ бр. 55, 
на 1/1 идеален дел.
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3. Составен дел на ова Решение е геодетскиот елабо-
рат за утврдување на факгичка состојба на бесправен 
објект (геодетски елаборат за посебни намени), бр. 
1109-27334/2 од 21.9.2015 година, изработен од Агенци-
ја за катастар на недвижности.

4. По правосилноста на ова Решение тоа претставу-
ва правен основ за запишување на правото на сопстве-
ност на објектот во јавната книга за запишување на пра-
вата на недвижностите, а при запишувањето се прибеле-
жува дека објектот добил статус согласно со Законот за 
постапување на бесправни изградени објекти.

Образложение

Барателот Димитрова Снежана од Скопје поднесе 
барање УП1 бр. 28- 4073 од 5.7.2011 година, за утврду-
вање на правен статус на бесправен објект семејна 
куќа, кој се наоѓа на КП бр. 1590, КПбр. 1591/3 и КП 
бр. 1591/2 КО Гази Баба.

Барателот со барањето достави:
- Копија од лична карта и сметки за јавни услуги;
- Геодетски елаборат за фактичка состојба на бес-

правно изградени објекти бр. 1109-27334/2 од 21.9.2015 
година, изработен од Агенција за катастар на недвиж-
ности.

- Имотен лист бр. 9177 од 8.6.2015 година издадени 
од Агенција за катастар на недвижности.

- Имотен лист бр. 46610 од 14.8.2017 година издаде-
ни од Агенција за катастар на недвижности.

- Имотен лист бр. 9079 од 7.7.2015 година издадени 
од Агенција за катастар на недвижности.

- Изјава од Димитрова Снежана, заверена кај но-
тарот Дарко Стојкоски заведена под УЗП број 
7335/2018 во Скопје, 10.7.2018 година.

- Изјава од Димитрова Снежана, заверена на нотар 
Дарко Стојкоски заведена под УЗП број 5415/2019 во 
Скопје, 17.4.2019 година.

- Извод од катастарски план број 1106-6530/2017 од 
21.8.2017 година издаден од Агенција за катастар на 
недвижности.

- Уверение за историски преглед на извршените за-
пишувања за КП бр. 1591/3 КО Гази Баба број 1107-
6578/2017 од 5.9.2017 година издадено од Агенција за 
катастар на недвижности.

- Уверение за историски преглед на извршените за-
пишувања за КП бр.1591/2 КО Гази Баба број 1107-
2932/2019 од 11.4.2019 година издадено од Агенција за 
катастар на недвижности.

- Потврда за корисник на Социјална парична по-
мош број 31/1-52 од 3.5.2019 година издадена од ЈУ Ме-
ѓуопштински центар за социјална работа на Град Скоп-
је, Гази Баба.

Овој орган по службена должност:
-Изврши увид на лице место и состави записник за 

извршен увид увид УП1 бр. 28-4073 од 15.4.2016 годи-
на и констатира дека објекгот претставува градежна 
функционална целина.

- Утврди дека објектот се наоѓа на КП бр. 1590 КО 
Гази Баба запишана во Имотен лист бр. 9177, каде како 
носител на правото на сопственост на земјиштето е Ре-
публика Македонија, на КП бр. 1591/3 КО Гази Баба за-
пишана во Имотен лист бр. 46610, каде како носител на 
правото на сопственост на земјиштето е Република Ма-
кедонија и на КП бр. 1591/2 КО Гази Баба запишана во 
Имотен лист бр. 9079, каде како носител на правото на 
сопственост на земјиштето е Димовски Ниче од 
Скопје.

- Утврди дека се исполнети стандардите за геомеха-
ника, односно од Советот на Општина Гази Баба не е 
донесена одлука за потенцијално нестабилна зона во 
подрачјето каде што се наоѓа бесправен објект.

- Издаде урбанистичката согласност УП1 бр. 28- 
4073 од 15.5.2019 година.

Градоначалникот на Општина Гази Баба, по разгле-
дување на приложената документација, извршениот 
увид на самото место, увидот во урбанистичката соглас-
ност, констатира дека се исполенти условите за донесу-
вање на Решение за утврдување на правен статус на бес-
правниот објект.

Врз основа на горе изнесеното се одлучи како во 
диспозитивот на ова Решение.

Упатство за правно средство:
Против Решението на Градоначалникот на Општи-

на Гази Баба за утврдување на правен статус на беспра-
вен објект, може да се изјави жалба во рок од 15 дена 
од денот на приемот на Решението, до органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот.

Таксата согласно со Законот за административни 
такси со износ од 250 денари е наплатена и приложена 
со барањето.

                                                Општина Гази Баба
                                                     Градоначалник,
                                               Борис Георгиевски, с.р.
                                                                         (35332)

__________

Градоначалникот на Општина Гази Баба, решавајќи 
по барањето на Цветанка Николовска од Скопје со адре-
са на ул. „Валандовска“ бр. 1, Скопје, поднесено под 
УП1 бр.28-11025 од 26.8.2011 година, врз основа на 
член 21 став (2) од Законот за постапување со бесправ-
но изградени објекти („Сл. весник на РМ“ бр. 23/11, 
54/11, 155/12, 53/13,  72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 
124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), а во врска со 
член 205 став 1 и член 209 од Законот за општа управ-
на постапка („Сл. весник на РМ“ бр. 38/05, 110/08 и 
51/11),  го донесува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС

НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ
1. Се утврдува правен статус на бесправен објект 

дел од семејна куќа и помошен објект, кој се наоѓа на 
ул. „П. Комуна“, Скопје на КП 1695/1 КО Маџари запи-
шан во Имотен лист бр. 2880 и Имотен лист бр. 10940, 
кој објект е означен како:

- Број на зграда 1, влез 1, кат су., стан 1, намена на 
зграда А1-1, намена на посебен дел – ст., внатрешна 
површина 18 м2, волумен / м3;

- Број на зграда 1, влез 2, кат су., стан 1, намена на 
зграда А1-1, намена на посебен дел – Г, внатрешна пов-
ршина 34 м2, волумен / м3;

- Број на зграда 1, влез 1, кат приз., стан 1, намена 
на зграда А1-1, намена на посебен дел – ст., внатрешна 
површина 23 м2, волумен / м3;

- Број на зграда 1, влез 1, кат приз., стан 1, намена 
на зграда А1-1, намена на посебен дел – пп., внатрешна 
површина 20 м2, волумен / м3;

- Број на зграда 2, влез 1, кат приз., стан 1, намена 
на зграда А5-4, намена на посебен дел – п., внатрешна 
површина 60 м2, волумен / м3.

2. Како носител на правото на сопственост на објектот 
од точка 1 од диспозитивот на ова Решение се утврдува на 
Цветанка Николовска од Скопје со адреса на ул. „Валандов-
ска“ бр. 1, Скопје,  на 1/1 идеален дел од објектот.

3. Составен дел на ова решение е геодетскиот елабо-
рат за утврдување на фактичка состојба на бесправен 
објект (геодетски елаборат за посебни намени), бр. 
1609-637/3 од 13.10.2016 година изработен од Гео Пре-
мер КАТ ДООЕЛ Скопје.
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4. По правосилноста на ова Решение тоа претставу-
ва правен основ за запишување на правото на сопстве-
ност /сосопственост/ заедничка сопственост на објек-
тот во јавната книга за запишување на правата на нед-
вижностите, а при запишувањето се прибележува дека 
објектот добил статус согласно со Законот за постапува-
ње на бесправни изградени објекти.

О б р а з л о ж е н и е

Барателот Цветанка Николовска од Скопје поднесе ба-
рање УП1 бр.28-11025 од 26.8.2011 година, за утврдување 
на правен статус на бесправен објект дел од семејна куќа и 
помошен објект, изграден на КП 1695/1 КО Маџари.

Барателот со барањето достави:
- Копија од лична карта и сметки за јавни услуги;
- Геодетски елаборат за фактичка состојба на бес-

правно изградени објекти бр. 1609-637/3 од 13.10.2016 
година изработен од Гео Премер КАТ ДООЕЛ Скопје;

- Имотен лист бр. 2880 oд 7.3.2017 година издаден 
од Агенција за катастар на недвижности;

- Имотен лист бр. 10940 oд 13.10.2016 година изда-
ден од Агенција за катастар на недвижности;

- Уверение за историски преглед на извршените за-
пишувања на КП број 1695/1 КО Маџари, број 1107-
5911/2015 од 27.7.2015 издадена од Агенција за катас-
тар на недвижности;

- Изјава од Николовска Цветанка заведена под број 
28404/2018 од 12.11.2018 година заверена кај нотарот 
Ана Јолакоска.

Овој орган по службена должност:
- Изврши увид на самото место и состави записник 

за извршен увид УП1 бр.28-11025 од 13.12.2016 година 
и констатира дека објектот претставува градежна фун-
кционална целина;

- Утврди дека објектот се наоѓа на КП 1695/1 КО 
Маџари  запишана во  Имотен лист бр. 2880, каде како 
носител на правото на сопственост на земјиштето е Пет-
рушевска Љубица од Скопје, Цветанка Николовска од 
Скопје и Република Македонија;

- Утврди дека се исполнети стандардите за геомеха-
ника, односно од Советот на Општина Гази Баба не е 
донесена одлука за потенцијално нестабилна зона  во 
подрачјето каде што се наоѓа бесправен објект.

- Урбанистичката согласност УП1 бр.28-11025 од 
19.11.2018 година издадена од Општина Гази Баба;

- Доказ за платен надоместок за утврдување на правен 
статус на бесправен објект извршен на 19.11.2018 година.

Градоначалникот на Општина Гази Баба, по разгле-
дување на приложената документација, извршениот 
увид на самото место, увидот во урбанистичката соглас-
ност, констатира дека се исполнети условите за донесу-
вање на Решение за утврдување на правен статус на бес-
правниот објект.

Врз основа на гореизнесеното се одлучи како во дис-
позитивот на ова Решение.

Упатство за правно средство:
Против Решението на Градоначалникот на Општи-

на Гази Баба за утврдување на правен статус на беспра-
вен објект, може да се изјави жалба во рок од 15 дена 
од денот на приемот на Решението, до органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот.

Таксата согласно со Законот за административни 
такси со износ од 250 денари е наплатена и приложена 
со барањето.

                                                 Општина Гази Баба
                                                      Градоначалник,
                                                 Борис Георгиевски,с.р.
                                                                            (35333)

Општина Гази Баба, решавајќи по барањето на Ата-
насова Веселинка од Скопје поднесено под УП1 бр. 28- 
3886 од 30.6.2011 година, врз основа на член 21 став 
(2) од Законот за постапување со бесправно изградени 
објекти („Сл. весник на РСМ“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 
53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 
217/15, 31/16 и 190/17 ), а во врска со член 205 став 1 и 
член 209 од Законот за општа управна постапка („Сл. 
весник на РСМ“ бр. 38/2005, 110/2008 и 51/11), го доне-
сува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА 

БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ

1. Се утврдува правен статус на бесправен објект се-
мејна куќа, кој се наоѓа на ул. „Благоја Стефковски“ 
бр. 1, Скопје на КП бр. 55/3 КО Маџари, запишана во 
Имотен лист бр. 66748, на КП бр. 55/5 КО Маџари, за-
пишана во Имотен лист бр. 68446 и на КП бр. 55/9 КО 
Маџари, запишана во Имотен лист бр. 68447, кој објект 
е означен како: 

- Број на зграда 1, влез 1, кат пр, стан 1, намена на 
зграда А1-1, намена на посебен дел од зграда ст., внат-
решна површина 42 м2, волумен /м3.

2. Како носител на правото на сопственост на објек-
гот од точка 1 од диспозитивот на ова решение се ут-
врдува Атанасова Веселинка од Скопје ул. „Благоја 
Стефковски“ бр.1, на 1/1 идеален дел.

3. Составен дел на ова Решение е геодетскиот елабо-
рат за утврдување на факгичка состојба на бесправен 
објект (геодетски елаборат за посебни намени), бр. 352-
6/15 од 5.11.2015 година, изработен од ГЕО МОНД ИН-
ЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје.

4. По правосилноста на ова Решение тоа претставу-
ва правен основ за запишување на правото на сопстве-
ност на објекгот во јавната книга за запишување на пра-
вата на недвижностите, а при запишувањето се прибеле-
жува дека објектот добил статус согласно со Законот за 
постапување на бесправни изградени објекти.

Образложение
Барателот Атанасова Веселинка од Скопје поднесе 

барање УП1 бр. 28- 3886 од 30.6.2011 година, за утврду-
вање на правен статус на бесправен објект семејна 
куќа, кој се наоѓа на КП бр. 55/3, КП бр. 55/5 и КП бр. 
55/9 КО Маџари.

Барателот со барањето достави:
- Копија од лична карта и сметки за јавни услуги;
- Геодетски елаборат за фактичка состојба на бес-

правно изградени објекти бр. 352-6/15 од 5.11.2015 го-
дина, изработен од ГЕО МОНД ИНЖЕНЕРИНГ ДОО-
ЕЛ Скопје.

- Имотен лист бр. 66748 од 15.4.2019 година издаде-
ни од Агенција за катастар на недвижности.

Имотен лист бр. 68446 од 15.4.2019 година издаде-
ни од Агенција за катастар на недвижности.

- Имотен лист бр. 68447 од 15.4.2019 година издаде-
ни од Агенција за катастар на недвижности.

- Изјава од Атанасова Веселинка, заверена на нотар 
Ана Јолакоска заведена под УЗП број 10169/19 во 
Скопје, 23.4.2019 година.

- Уверение за историски преглед на извршените за-
пишувања за КП бр. 55/5 КО Маџари број 1107-
245/2019 од 23.1.2019 година издадено од Агенција за 
катастар на недвижности.

- Уверение за историски преглед на извршените за-
пишувања за КП бр. 55/9 КО Маџари број 1107-
244/2019 од 23.1.2019 година издадено од Агенција за 
катастар на недвижности.

Овој орган по службена должност:
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- Изврши увид на лице место и состави записник за 
извршен увид УП1 бр. 28-3886 од 11.3.2017 година и 
констатира дека објектот претставува градежна функци-
онална целина.

- Утврди дека објектот се наоѓа на КП бр. 55/3 КО 
Маџари запишана во Имотен лист бр. 66748, каде како 
носител на правото на сопственост на земјиштето е Ре-
публика Македонија, КП бр. 55/5 КО Маџари запишана 
во Имотен лист бр. 68446, каде како носител на право-
то на сопственост на земјиштето е Република Македо-
нија и Николов Цветан од Скопје и КП бр. 55/9 КО Ма-
џари запишана во Имотен лист бр. 68447, каде како но-
сител на правото на сопственост на земјиштето е Репуб-
лика Македонија и Николов Цветан од Скопје.

- Утврди дека се исполнети стандардите за геомеха-
ника, односно од Советот на Општина Гази Баба не е 
донесена одлука за потенцијално нестабилна зона во 
подрачјето каде што се наоѓа бесправен објект.

- Издаде урбанистичката согласност УП1 бр. 28- 
3886 од 6.5.2019 година.

- Доказ за платен надоместок за утврдување на правен 
статус на бесправен објект извршен на 3.6.2019 година.

Градоначалникот на Општина Гази Баба, по разгле-
дување на приложената документација, извршениот 
увид на самото место, увидот во урбанистичката соглас-
ност, констатира дека се исполенти условите за донесу-
вање на Решение за утврдување на правен статус на бес-
правниот објект.

Врз основа на гореизнесеното се одлучи како во дис-
позитивот на ова Решение.

Упатство за правно средство:
Против Решението на Градоначалникот на Општи-

на Гази Баба за утврдување на правен статус на беспра-
вен објекг, може да се изјави жалба во рок од 15 дена 
од денот на приемот на Решението, до органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот.

Таксата согласно со Законот за административни 
такси со износ од 250 денари е наплатена и приложена 
со барањето.

                                                     Општина Гази Баба
                                                          Градоначалник,
                                                 Борис Георгиевски, с.р.

                                                                      (35334)
__________

                                                                                                               
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ -КУМАНОВО

Врз основа на член 231 ставови 11 , 12, 13, 14 , 15 и 
16, член 231-а ,231-б, 231- в, 231-г, 231-д, 231- ѓ, 231-е 
и 231- ж од Законот за здравствена заштита   („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 
145/12, 87/13,164/13, 39/14, 43/14, 132/14,188/14, 10/15, 
61/15,154/15,192/15, 17/16, 37/16 и 20/19), Одлуката 
бр.02-600/2 од 3.7.2019 година на Управниот одбор на 
ЈЗУ Здравствен дом Куманово и согласноста од Минис-
терството за здравство бр.09-4923/2 од 15.7.2019 го-
дина, Комисијата за јавно наддавање  на ЈЗУ Здрав-
ствен дом -Куманово,  објавува

О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ПРОСТОР  

СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

1. ЗАКУПОДАВЕЦ: ЈЗУ Здравствен дом -Куманово 
2. ПРЕДМЕТ НА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП: 
2.1. Предмет на издавање  под закуп  е просторот  

во ординација по општа медицина  во ЈЗУ Здравствен 
дом-Куманово заради вршење на здравствена деј-
ност,наведена во табелата што следи,  со почетна цена 
без ДДВ  како во колона 3 од табелата,  и тоа:

2.2. Просторот предмет на издавање под закуп  - јав-
ното наддавање може да се види секој работен ден од 
09:00 до 14:00 часот, со претходна најава и присуство 
на претставник  од Комисијата за спроведување на по-
стапката. 

2.3. Услови за давање под закуп: Просторот пред-
мет на издавање под закуп назначен во точка 2.1. се из-
дава под следните услови:

- Намената на просторот е за вршење на дејност оп-
шта медицина;

- Закупецот не може да ја промени дејноста за која 
се издава закупот, не може да го издава просторот во 
подзакуп и не може да припојува други соосновачи;

- Трошоците за инвестиции паѓаат на товар на заку-
пецот и кон истите може да се пристапи по претходно 
писмено одобрение од Здравствениот дом; 

- Во случај на дефект во просторот издаден под за-
куп, трошоците за отстранување на дефектот ќе ги сно-
си закупецот на  просторот каде што е дефектот; 

- Закупнина за користење на заедничкиот простор 
(чекална, ходници и санитарни јазли) не е предмет на 
јавно наддавање. Закупнината на тој простор ќе се ре-
шава со договор за закуп.

- Закупецот се обврзува плаќањето на закупнината 
да биде месечно по добивањето на фактурата од Здрав-
ствениот дом најдоцна до 15 наредниот месец за теков-
ниот месец.

- Во случај на згаснување на здравствената устано-
ва или неможност за подмирување на закупнината, об-
врските ги презема основачот на ПЗУ.

- Лиценцата за работа ќе биде одобрена преку Ми-
нистерството за здравство;

3. ПРАВО НА УЧЕСТВО
3.1. Право на учество на јавното наддавање имаат:
- физички лица - доктори на медицина  кои ги ис-

полнуваат условите пропишани со Законот за здрав-
ствена заштита, да имаат завршено високо образование  
(ВИ А степен  Медицински факултет   и  да има  ли-
ценца за работа;  и

- правни лица - приватни здравствени установи основа-
ни и регистрирани за вршење на здравствена дејност од со-
одветната област, кои пет дена пред одржувањето на јав-
ното наддавање ќе достават пријава во која е содржана Из-
јава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3., документа-
цијата од точка 4.1.  на овој оглас, на адреса на ЈЗУ Здрав-
ствен дом –Куманово, ул. „Борис Кидрич“  бр.11 - Кума-
ново, најдоцна до  14:00 часот. 

3.2. Депозит - Право на на учество на јавното надда-
вање имаат само лицата кои ќе достават доказ - уплат-
ница дека пет дена пред одржувањето на јавното надда-
вање уплатиле депозит за учество во наддавање во ви-
сина на износот наведен во колона 4 на табелата од точ-
ка 2.1. на трезорската сметка на ФЗОМ  и тоа: Банка на 
примачот: НБРМ, трансакциска сметка: 
100000000066005, Сметка на  корисник: 6601701301 
531 66, Приходна шифра и програма 725939 00, со цел 
на дознака депозит за  учество на јавното наддавање за 
закуп на простор и опрем.

3.3. Уплатата извршена спротивно на точка 3.2. се сме-
та за ненавремена и лицата кои не ја извршиле навремено 
уплатата и не доставиле пријава согласно со точка 3.1. не-
маат право на учество во јавното наддавање.

3.4. Уплатениот паричен депозит од најповолниот 
наддавач се засметува во закупнината.
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4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНОТО НАДДА-
ВАЊЕ

4.1. Заинтересираните лица треба да поднесат прија-
ва за учество на јавното наддавање, во рокот утврден 
во точка 3.1. во затворен плик со назнака за јавно надда-
вање за закуп на простор. Образецот на пријава може 
да се подигнат од архивата на ЈЗУ секој работен ден од 
08:00 часот до 14:00 часот.

Со пријавата заинтересираните лица треба да  доста-
ват:

ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3. на 

Огласот;
- Фотокопија  од важечка лична исправа (лична 

карта или пасош);
- Доказ за завршено образование - (оригинал или ко-

пија заверена на нотар);
- Лиценца за работа (оригинал или копија заверена 

на нотар); 
- Уредно полномошно за застапување во случај на 

учество преку полномошник.
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА
- Доказ за уплатен депозит;
- Изјава дека ги прифаќаат условите од точка 2.3. на 

Огласот;
- Доказ за регистрација на правното лице во Цен-

тралниот регистар на Република Македонија  (не по-
стар од шест месеци);

- Решение со кое се дава дозвола за почнување со 
работа на здравствената установа од Министерството 
за здравство на Република Македонија;

- Уредно  полномошно за полномошникот што го 
претставува правното лице, односно доказ за својство 
на овластено одговорно лице на правното лице.

5. ДЕН, ЧАС И МЕСТО НА ЈАВНОТО НАДДА-
ВАЊЕ

Усното јавно наддавање ќе се одржи во простории-
те на ЈЗУ Здравствен дом – Куманово, ул. „Борис Кид-
рич“ бр.11 Куманово во сала за состаноци, и тоа: 

- На ден 6.8.2019 година (вторник) во 12 часот.

6. ПОСТАПКА ЗА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ
6.1. Постапката за јавно наддавање ја спроведува 

Комисија за располагање со недвижни и движни ствари  
на ЈЗУ Здравствен дом – Куманово (комисија за спрове-
дување на јавно наддавање). На денот на јавното надда-
вање, можат да учествуваат само физичкото лице од-
носно овластеното лице на ПЗУ кои ги исполнуваат ус-
ловите од Огласот и на чие име гласи уплатениот депо-
зит. Учесниците својот легитимитет за учество во над-
давањето го потврдуваат со важечка лична исправа  и  
уредно полномошно за полномошниците.

6.2. Јавното наддавање започнува со јавно соопшту-
вање на почетната цена утврдена во колона 3  на табела-
та од точка 2.1.  од Огласот.

6.3. Наддавањето се врши „чекорно“ со зголемува-
ње на вредноста со секој чекор, за износ не помал од 
100 денари.

6.4. Учесникот во наддавањето кој понудил највисо-
ка цена која и по три пати соопштена не е наддадена од 
друг учесник, се стекнува со статус на најповолен над-
давач.

6.5. Со статус на најповолен понудувач може да се 
стекне и учесник кој на јавното наддавање се јавил ка-
ко единствен наддавач ,кој ги исполнил  и прифаќа ус-
ловите од огласот и ја наддаде почетната цена најмалку 
за еден чекор.

6.6. Со најповолниот наддавач  ЈЗУ Здравствен дом 
– Куманово  ќе склучи  договор за закуп  на просторот 
- предмет на јавното наддавање.Со договорот за закуп 
поблиску ќе се определат правата и обврските од заку-
пениот однос.  

6.7. На учесниците на наддавањето што не добиле 
статус на најповолни наддавачи, средствата уплатени 
како депозит ќе им бидат вратени во рок од 8 дена од 
денот на јавното наддавање.

6.8. Доколку најповолниот наддавач во рок од 15 де-
на од доставувањето на договорот за закуп, не склучи 
договор за закуп, уплатените паричните средства на 
име депозит за учество не му се враќаат. Во овој случај  
со статус на најповолен наддавач  ќе се стекне учесни-
кот кој по редослед е следно рангиран наддавач , што 
ги исполнува условите од огласот и ја наддал почетна-
та цена на јавното наддавање и со истиот ќе се приста-
пи кон склучување на договор за закуп.

6.9. Со склучувањето на Договорот за закуп на прос-
тор  склучен помеѓу ЈЗУ Здравствен дом, физичко лице 
или правно лице избран за најповолен понудувач сог-
ласно спроведената постапка не се стекнува по автома-
тизам и со лиценца за вршење на дејност во мрежата на 
здравствени установи.

Склучувањето на договор за лиценца за вршење на 
здравствена дејност во мрежата на здравствени устано-
ви се стекнува исклучиво по спроведена постапка што 
се води во Министерството за здравство согласно Зако-
нот за здравствената заштита и според потребите за 
вршење на здравствена дејност утврдени во Уредбата  
за мрежата на здравствени установи.

Согласно претходното, физичкото или правното ли-
це кое е избрано за најповолен понудувач може да ја 
врши здравствената дејност за која го има добиено 
просторот во ЈЗУ Здравствен дом - Куманово само до-
колку здравствената установа добие дозвола за работа 
од Министерството за здравство и склучи договор со 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија врз 
основа на договор за лиценца склучен со Министер-
ството за здравство за да работи во мрежа или да рабо-
ти вон мрежата без да склучи договор со Фондот само 
со добивање на дозвола за работа.

6.10. Учесниците на јавното наддавање имаат право 
на приговор само по однос на постапката на јавното 
наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавно-
то наддавање до Комисијата која одлучува по пригово-
рот со решение во рок од пет дена од приемот на приго-
ворот.Против решението на комисијата,може да се изја-
ви жалба до Државната комисија за одлучување во уп-
равна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен.

6.11. Огласот ќе биде објавен во  „Службен весник 
на СРМ“   и  на огласната табла во ЈЗУ Здравствен дом 
- Куманово.

6.12. Подетални информации и увид на предметот 
на јавното наддавање со претходна најава може  да се  
добијат на тел. 031 /422-484.

                                   Комисија за јавно наддавање на   
                                        ЈЗУ  Здравствен дом - Куманово

                                                Претседател,
                    дипл.инг.арх. Гордана Максимовска,с.р. 
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Врз основа на член 522 од Законот за трговските друштва:
1. Трговско друштво за производство и промет ПАНТЕР-МИС експорт-импорт Иван ДОО Скопје, со се-

диште на бул.АВНОЈ број 116/1-20 во Скопје, застапувано од управител Иван Матиќ со живеалиште на 
бул.АВНОЈ број 116/1-20 во Скопје, како друштво  што се дели и

2. Друштво за производство, тговија и услуги ЛАКИ ЛИВИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на 
ул. „Антон Попов“ број 1/4-18 во Скопје, како друштво што се основа, го даваат следното

И З В Е С Т У В А Њ Е
ЗА СКЛУЧЕН ПЛАН ЗА ПОДЕЛБА

Друштвото што се дели е валидно и согласно законските прописи на Република Северна Македонија запи-
шано во Единствениот трговски регистар  што го води Централниот регистар на Република Северна Македо-
нија, со следните податоци:

- Форма, фирма и седиштето на друштвото што се дели со издвојување со основање, односно на новоосно-
ваното друштво корисник: 

1. Формата, фирмата и седиштето на друштвото што се дели со издвојување со основање: 
- Форма: Друштво со ограничена одговорност (ДОО)
- Фирма: Трговското друштво за производство и промет ПАНТЕР-МИС експорт-импорт Иван ДОО, 

Скопје
- Седиште: бул. АВНОЈ бр. 116/1-20, општина Аеродром, Скопје.
2. Формата, фирмата и седиштето на новооснованото друштво корисник: 
- Форма: Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице (ДООЕЛ
 Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ЛАКИ ЛИВИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
- Седиште: ул. „Антон Попов“ бр.1/4-18, општина Кисела Вода, Скопје.
- Начинот на којшто ќе се изврши преносот на имотот и на обврските од друштвото што се дели на друш-

твата коишто се основаат, во замена за удели, односно за акции од овие друштва. 
- Преносот на имотот, правата, обврските и уделите, ќе се изврши на начин што ќе се издвојат средствата, 

побарувањата, обврските и уделите со делбен биланс во којшто ќе биде прикажана состојбата на постоечкото 
друштво Трговското друштво за производство и промет ПАНТЕР-МИС експорт-импорт Иван ДОО, Скопје по 
годишната сметка (Биланс на состојба) и таа состојба ќе биде поделена на два дела, односно: дел кој останува 
во друштвото кое се дели и дел кој ќе се издвои заради основање на новото друштво Друштво за производ-
ство, трговија и услуги ЛАКИ ЛИВИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

За таа цел е изработен делбен биланс кој е составен дел на овој План за поделба. 
Така определената состојба во делбениот биланс ќе биде евидентирана во сметководството  на обете друш-

тва со тоа што во друштвото кое се дели ќе се намалат износите по поедини сметки во износ кој ќе биде прене-
сен на новооснованото друштво како негова почетна состојба. Капиталната структура во новооснованото 
друштво ќе биде иста со онаа во друштвото кое се дели и соодветно на тоа новооснованото друштво ќе им из-
даде потврди за удели на содружниците кои ќе бидат основачи на новооснованото друштво. 

- Целта и условите под коишто се врши поделбата со издвојување со основање
ЦЕЛТА: Целта на поделбата е раздружување на содружниците  на друштвото што се дели со издвојување 

со основање: Иван Матиќ државјанин на РСМ, со живеалиште на бул. АВНОЈ бр. 116/1-20 и со и Среќко Ма-
тиќ од Скопје, државјанин на Република Северна Македонија, со живеалиште на ул.„Антон Попов“ бр. 1/4 -18.

УСЛОВИТЕ: Трговското друштво за производство и промет ПАНТЕР-МИС експорт-импорт Иван ДОО, 
Скопје се дели во услови на нормално стопанско работење. Структурата на сопственост на капиталот на друш-
твото кое ќе се основа со делбата ќе биде иста како и структурата на сопственоста на капиталот во друштвото 
што се дели пред поделбата. Издвојувајќи се, новиот субјект, ќе се издвои со работната опрема, основни и об-
ртни средства кои се користат за дејноста која ја обавува во рамките на постоечкиот правен субјект. Дополни-
телно на тоа, правниот субјект ќе се издвои и со преземање на дел од имотот на постоечкиот правен субјект.

Новиот правен субјект ќе постави нова структура на управување и раководење. Со новиот субјект ќе упра-
вува Управител поставен од основачот/основачите.

Основната главнина на на друштвото што се дели со издвојување со основање е збир на два непарични ос-
новни влога во ист износ од по 3.775.050 денари, чии сопственици се содружниците Иван Матиќ и Среќко Ма-
тиќ, а пред поделбата вкупно изнесува 7.550.100 денари во непарични средства.

Уделите на содружниците Иван Матиќ и Среќко Матиќ во друштвото што се дели се определени во соод-
нос 50%:50%. 

Номиналната вредност на основната главнина, имотот и обврските на друштвото што се дели со издвојува-
ње со основање, во постапката на поделба се намалуваат за 50%. 

Друштвото што се дели со издвојување со основање ја менува формата и од ДОО станува друштво со огра-
ничена одговорност на едно лице (ДООЕЛ), чиј единствен содружник останува постојниот содружник Иван 
Матиќ. Номинална вредноста на основната главнина на друштвото што се дели со издвојување со основање по 
поделбата изнесува 3.775.050 денари

Вкупната вредност на основната главнина со кој ќе се основа со издвојување новиот правен субјект е 
3.775.050 денари во непарични средства. 

- Вредноста на активата и на пасивата којашто се пренесува (делбен биланс) од друштвото што се дели со 
издвојување со основање на новооснованото друштво и детален опис нова распределбата на имотот, правата и 
обврските;

Активата и пасивата на друштвото кое се дели ќе се раздели на друштвото кое се дели со издвојување со ос-
новање и на на друштвото кое се основа како што е прикажано во делбениот биланс на состојба на 28.2.2018 
година, кој е составен дел од овој План. Во основа, синтетички прикажано, делбата ќе биде како што е наведе-
но во следната табела: 

Делбен биланс на состојба со дата 28.2.2019 година
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Сиот имот, побарувања, права и обврски кои ги има друштвото кое се дели остануваат како имот, побару-
вања, права и обврски на тоа друштво, со исклучок на делот од имотот, побарувањата, правата и обврските кои 
се издвојуваат и се пренесуваат на новото друштво кое се основа. 

Имотот, побарувањата, правата и обврските кои се издвојуваат од друштвото кое се дели и се пренесуваат 
на друштвото кое се основа се: 
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1. Детален опис на недвижности што во постапката на поделба остануваат во сопственост на  друштвото 
што се дели со издвојување со основање (ПАНТЕР-МИС експорт-импорт Иван ДОО, Скопје): 

2. Детален опис на недвижности што во постапката на поделба преминуваат во сопственост на новоосно-
ваното друштво (ЛАКИ ЛИВИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје): 

Напомена: Проценетата пазарна вредност на недвижен имот, според:

- Извештајот за процена на недвижен имот бр. 0302/269 страна 29, од 19.6.2018 год.

- Извештајот за процена на градежно земјиште бр. 0302/270  (ИЛ. 2537 - КП 1188/1 стана 11) од 19.6.2018 год.

- Извештајот за процена на градежно земјиште бр. 0302/271 (ИЛ. 2537 – КП 1193/3 страна 11) од 19.6.2018 год..

3. Детален опис на недвижности на кои се заснова сосопственост на иделани половини на друштвото што 
се дели и новооснованото друштво (ПАНТЕР-МИС експорт-импорт Иван ДОО, Скопје и ЛАКИ ЛИВИНГ ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Скопје):
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Напомена: Податоците за проценетата пазарна вред-
ност на недвижности на Пантер – Мис се користен од:

- Извештајот за процена на градежно земјиште бр. 
0302/270  (ИЛ. 2537 - КП 1188/1 стана 11) од 19.6.2018 год.

- Извештајот за процена  на недвижен имот бр. 
0302/269  (ИЛ. 2537 – КП 1193/2 страна 29;  ИЛ. 52965- 
КП 1194/3 страна 26 и ИЛ. 2413- КП 1195, страна 28. 
од 19.6.2018 год.

- Извештајот за процена на градежно земјиште бр. 
0302/271 (ИЛ. 2537 – КП 1193/3 страна 11) од 19.6.2018 год.

4.  Поделба на превозни средства се врши на следни-
от начин:

Во сопственост на друштворто што се дели – (ПАН-
ТЕР-МИС експорт-импорт Иван ДОО, остануваат:

а) товарно моторно возило марка Цитроен, Јумпер, 
регистарски број СК 878 РР,  тип на моторот 4 ХВ, боја 
на возилото бела/01, идентификационен број на возило-
то ВФ7ЅЦАМФЦ11353930, број на моторот 
10ТРЈ10174669, година на производство 2007 год., сила 
на мотор 74 књ, работна зафатнина 2198 цм3, маса 
2035 кг,  форма на каросерија фургон, дизел и 

б) патничко возило марка Мерцедес бенз, тип Е350 
ЦДИ АМАТИЦ регистарски број СК 5558 АБ, број на 
шасијата ЊДД2120931А699804, број на моторот 
642858 41 350591, година на производство 2012 год., си-
ла на мотор 195 књ,  работна зафатнина 2987 цм3, боја 
на каросеријата 20 мет. црна, маса 1900 кг, форма на ка-
росерија лимузина. 

Во сопственост на новоосновано друштво - ЛАКИ 
ЛИВИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се пренесуваат:

а) товарно моторно возило марка ИВЕЦО, тип 65 Ц 
ИВЕЦО ДАИЛЅ, регистарски број СК 383 ОБ,  број на 
шасијата ЗЦФЦ65А0005496535,  број на моторот 
8140.43Н/3978349, година на производство 2004 год. си-
ла на мотор 107 књ, работна зафатнина 2798 цм3,  маса 
2640 кг, дозволена носивост 3860 кг, боја на каросерија-
та бела 01, форма на каросерија фургон и 

б) патничко возило марка Мерцедес бенз, тип МЛ 
350 БЛУЕТЕЦ 4МАТ, регистарски број СК 9595 АБ, 
број на шасијата ЊДЦ166024 1А 117618, број на мото-
рот 642826 41 329707, година на производство 2012 
год., сила на мотор 190 књ,  работна зафатнина 2987 
цм3,  маса 2175 кг,  боја на каросеријата бела 01, форма 
на каросерија караван. 

- Соодносот според којшто ќе се врши размена на 
уделите, а ако е потребно и висината на доплатата во 
пари, односно уделите коишто треба да се преземат, од-
носно да се стекнат во новооснованото друштво и пра-
вата и обврските коишто ги даваат тие:

Друштвото кое се основа ќе се основа со вкупно 
3.775.050 денари основна главнина.

Од друштвото што се дели со издвојување со осно-
вање истапува содружникот Среќко Матиќ кој во заме-
на за својот удел во друштвото што се дели стекнува 
удел во друштвото што се основа со поделба сразмерно 
на висината на неговиот удел во друштвото што се де-
ли со издвојување со основање. 

Среќко Матиќ од Скопје, е единствен основач на но-
вооснованото друштво ЛАКИ ЛИВИНГ ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје.

За вкупниот износ на основната главнина која се 
пренесува на новооснованото друштво во износ од 
3.775.050,00 денари ќе се намали главнината на друш-
твото што се дели. 

По усвојување на овој План за поделба и по основа-
њето на новото Друштво со упис на истото во Централ-
ниот регистар на Република Македонија, управителот 
на новооснованото друштво ќе оформи книга на удели 
и ќе издаде потврди за удел на содружниците во ново-
основаното друштво. 

СООДНОСОТ СПОРЕД КОЈШТО ЌЕ СЕ ВРШИ 
РАЗМЕНА НА УДЕЛИТЕ 

Соодносот според којшто ќе се врши размена на 
уделите е 1:1 (размена на исти вредности).

7) ПРАВАТА КОИШТО ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ 
НА СОДРУЖНИЦИТЕ 

На содружниците им се признаваат сите права што 
ги пропишува ЗТД со одредбите кои се однесуваат на 
статусот на содружниците во друштвото со ограничена 
одговорност од едно лице. Нема посебни погодности. 

8) НАЧИНОТ НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА УДЕЛОТ ВО 
НОВООСНОВАНО ДРУШТВО  

Во друштвото што се основа со поделба на друштво-
то ПАНТЕР-МИС експорт-импорт Иван ДОО со издво-
јување со основање, содружникот Среќко Матиќ презе-
ма удел сразмерно на својот удел во друштвото што се 
дели. Новооснованото друшто има еден удел и се орга-
низира како друштво со ограничена одговорнот основа-
но од едно лице. 

Содружникот Иван Матиќ не презема удел во ново-
основано друштво. 

9) ДАТУМ ОД КОЈ ПРЕЗЕМЕНИОТ УДЕЛ МУ ДА-
ВА ПРАВО НА УЧЕСТВО НА СОДРУЖНИКОТ ВО ДО-
БИВКАТА НА НОВООСНОВАНОТО ДРУШТВО

Преземениот удел на содружникот Среќко Матиќ 
му дава право на учество во добивката на новооснова-
ното  друштво од годината во која е донесена одлуката 
за основање на друштвото. 

10) ДАТУМОТ НА КОЈШТО ЌЕ БИДАТ ЗАПРЕ-
НИ ДЕЛОВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ДРУШТВОТО 
ШТО СЕ ДЕЛИ.

На 28.2.2019 година ќе бидат запрени сите активнос-
ти на друштвото што се дели кои се во врска со делот 
од имот што се дели со издвојување со основање.

11) ДАТУМОТ ОД КОГА ЗДЕЛКИТЕ НА ДРУШ-
ТВОТО ШТО СЕ ДЕЛИ ЌЕ СЕ СМЕТААТ КАКО ДА 
СЕ ИЗВРШЕНИ ЗА СМЕТКА НА НОВООСНОВАНО-
ТО ДРУШТВО

Од 1.3.2019 година се до конечниот упис во тргов-
скиот регистар зделките на друштвото што се дели со 
издвојување со основање од сметководствена гледна 
точка ќе се сметаат како да се извршени за сметка на 
новооснованото друштво и ќе бидат евидентирани во 
негово сметководство.

12) УСЛОВИТЕ ПОД КОИШТО НА ВРАБОТЕНИ-
ТЕ ЌЕ ИМ ПРОДОЛЖИ РАБОТНИОТ ОДНОС 

Сите вработени во друштвото што се дели продол-
жуваат да работат во друштвото што се дели под непро-
менети услови. 

13) РОКОТ ДО КОЈ ЌЕ СЕ ПОДГОТВАТ ГОДИШ-
НИТЕ СМЕТКИ 

Рокот до кој ќе се подготват годишните сметки е 
најдоцна до настанување на статусната промена.

14) ДРУГИ ПРАШАЊА ОД ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕ-
РЕС ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОДЕЛБАТА СО ИЗ-
ДВОЈУВАЊЕ СО ОСНОВАЊЕ

Субејктите кои ќе произлезат од поделбата се об-
врзуваат дека поделбата на струјомерите ќе ја извршат 
во рок од еден месец од потпишувањето на поделбата, 
а водомерите во рок од два месеци од потпишувањето 
на планот за поделбата.

Сите аспекти на поделбата се дадени во претходни-
те точки, нема други прашања од заеднички интерес за 
поделбата.

Овој план за поделбата со издвојување со основање 
станува полноважан откако ќе го потврди собирот на сод-
ружниците на ПАНТЕР-МИС експорт-импорт Иван ДОО.

На собирот на кој се усвојува овој План за поделба 
се усвојува и одлуката за изменување и дополнување 
Договорот за основање на друштвото со ограничена од-
говорност Пантер мис ДОО во делот на усогласување 
на износот на основната главнина и организационата 
форма на друштвото.

На собирот на кој се усвојува овој План за поделба 
се усвојува и одлуката за усвојување на ИЗЈАВАТА за 
основање на друштвото со ограничена одговорност ЛА-
КИ ЛИВИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, кој што е сос-
тавен дел на овој План за поделба. 
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Составен дел на планот за поделба се:
1) предлог на ИЗЈАВАТА за основање на Друштво 

за производство, трговија и услуги ЛАКИ ЛИВИНГ 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје;

2) листа на содружниците на друштвото што се де-
ли со издвојување со основање, со номиналните износи 
на уделите кои треба да ги стекнат во новооснованите 
друштва во кои стануваат содружници и

3) список на вработените кои го продолжуваат ра-
ботниот однос во новооснованото друштво.

                                        ПАНТЕР-МИС ДОО, Скопје
                                                     Управител, 

                                                     Иван Матиќ, с.р.
(35338)

__________

О Б Ј А В А
ЗА ИЗВРШЕНА ПРЕДБЕЛЕЖБА ВО ТРГОВСКИОТ

РЕГИСТАР НА ПЛАНОТ ЗА ПОДЕЛБА

Врз основа на член 522, став 1 и став 3 од Законот 
за трговски друштва („Службен весник на РМ“ 
28/04…61/16), Централниот регистар на Република 
Северна Македонија постапи по пријавата за упис на 
предбележба на Планот за поделба ОДУ бр. 317/19 од 
18.4.2019 година за поделба на Трговското друштво за 
производство и промет ПАНТЕР-МИС експорт – им-
порт Иван ДОО Скопје со седиште на бул.АВНОЈ 
бр.116/1-20 Скопје, ЕМБС 4599519 со основање на но-
вото Друштво за производство трговија и услуги ЛА-
КИ ЛИВИНГ ДООЕЛ увоз извоз Скопје со седиште на 
ул „Антон Попов“ бр.1/4-18 Скопје и го донесе Решени-
ето со деловен број 35020190012085 со кое на ден 
23.5.2019 година ја одобри пријавата за упис на предбе-
лежба на Планот за поделба.

Планот за поделба и сите прилози кон истата се доз-
волени за увид во време и место како што е наведено 
во Известувањето за склучена спогодба, односно во 
просториите на друштвото коешто се дели ПАНТЕР-
МИС експорт – импорт Иван ДОО Скопје.

             
                         Друштво што се дели ПАНТЕР-МИС 
                           експорт – импорт Иван ДОО Скопје
                                                     Управител,
                                            Иван Матиќ,с.р.

(35339)
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