
„Службен верник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Четврток, 7 октомври 1999 
Скопје 

Број 65 Год.LV 

Претплатата за 1999 година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка40100-603-12498 

1637. 
Врз основа на член 30 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ" бр. 44/99 и 59/99), 

Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНАТА СТАПКА НА 

ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (ДДВ-ОДЛУКА) 

Член 1 
Со оваа одлука поблиску се утврдува примената на повластената даночна 

стапка според член 30 став 1 и 2 од Законот за данокот на додадена вредност (во 
натамошниот текст: Закон). 

Промет и увоз на добра по повластена даночна стапка 

Член 2 
Повластената даночна стапка во смисла на член 30 став 1 од Законот се 

применува врз прометот и увозот на следните добра наведени во Царинската 
тарифа: 

Царинска тарифа 
Бр. Поим (Глава, Тарифен број, 

Тарифна ознака) 

1. Живи животни, освен диви животни и 
тоа: 
а) коњи, магариња, маски и мулиња, од тарифен број 0101 
б) говеда, свињи, овци и кози од тарифен број 0102 до 0104 
в) домашна живина,, тарифен број 0105 
г) домашни зајаци, пчели од тарифен број 0106 

2. Месо и други кланични производи за 
јадење глава2 

3. Риби, черупкари, мекотелци и други 
водни безрбетници, освен украсни риби од глава 3 

4. Млеко и производи од млеко; живински 
птичји јајца; природен мед; прехранбени 
производи од животинско потекло, • 
неспомнати ниту опфатени на друго 
место глава 4 

5. Други производи од животинско потекло 
и тоа: 
а) црева, бабулиња и желудници од тарифен број 0504 

животни, освен риби 
б) сурови коски. од тарифен број 0506 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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6. Живи дрвја и други растенија - тарифен број 0601 и 0602 
7. Зеленчук, корења и грутки за јадење глава 7 
8. Овошје за јадење; кори од агруми, дињи 

или лубеници глава 8 
9. Кафе, чај, мате-чај и мирудин глава 9 

10. Жита глава 10 
11. Производи на мелничката индустрија и тарифен број 1101 до 1106 и од 

скроб тарифен број 1108 
12. Маслодајни семиња и плодови; разни 

зрна, семиња и плодови; индустриски и 
медицински растенија; слама и добиточна глава 12 
храна 

13. Пектински материи, пектинати и пектати тарифна ознака 1302 20 
14. Растителни материјали кои првенствено 

се употребуваат за плетарство, 
необработени од тарифен број 14 01 

15. Јастиви маснотии и масла од животинско 
и растително потекло, како и производи 
од нивно разлагање; преработени 
маснотии за јадење; суров восок од пчели 

од глава 15 
16. Преработки од месо, риби, черупкари, 

мекотелци или од други водни 
безрбетници глава 16 

17. Шеќер и шеќерни производи глава 17 
18. Какао во прав, без додаден шеќер или 

други материи за загадување; чоколадо 
и други прехранбени производи што 
содржат какао тарифен број 1805 и 1806 

19. Производи врз база на жита, на брашно, 
на скроб или млеко; слаткарски 
производи. глава 19 

20. Производи од зеленчук, од овошје или од 
други делови на растенија, освен сокови 
од овошје и зеленчук 

тарифен број 2001 до 2008 
21. Разни производи за исхрана глава 21 
22. Вода!, освен природна или вештачка 

минерална вода и газирана вода во 
готови пакувања заради потрошувачка од тарифен број 2201 

23. Оцет и замена за оцет добиени од оцетна 
киселина тарифен број 2209 

24. Остатоци и отпадоци од прехранбената 
индустрија тарифен број 2301 до 2308 

25. Производи што се употребуваат за 
исхрана на животни, освсн храна за 
кучиња и мачки и други домашни 
миленичиња подготвена за продажба На 

мало од тарифен број 2309 
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26. Тутун,суров и непреработен,отпадоци 
од тутун тарифен број 2401 

27. Сол погодна за човечка исхрана тарифна ознака 2501009100 
28. Минерални горива, минерални масла и 

производи од нивна дестилација и тоа: 
а) камен јаглен; вклучувајќи и брикети 

со разни форми од камен јаглен тарифен број 2701 

б) мрк јаглен и лигнит, агломериран или 
неагломериран, освен гагат тарифен број 2702 

в) масла за ложење тарифни ознаки' 2710 00 00 41 и 
2710 00 00 49 

г) нафтени гасови и други гасовити 
јагленоводороди тарифен број 2711 

д) електрична енергија тарифен.број 2716 
ѓ) греење 
е) разладување 

29. Комерцијален амониум карбонат и други 
амониум карбонати; натриум хидроген тарифни ознаки 2836.10 00 00 и 
карбонат (натриум бикарбонат) 2836.30 00 00 

30. Сорбитол тарифна ознака 2905 44 00 00 
и 3824 60 00 00 

31. Оцетна киселина од тар.ознака 2915 21 00 00 
32. Натриумова и калиумова сол од сахарин од тарифна ознака 

2925 11 00 00 
33. Лекови за хумана медицина од тарифен број 3003 и 3004 
34. Средства за заштита од бременост и тоа: 

а) хемиски средства за контрацепција тарифна ознака 3006 60 
б) презервативи тарифна ознака 4014 10 00 00 

35. ' Животински или растителни ѓубрива, 
мешани или немешани, но не хемиски 
обработени; ѓубрива добиени со мешање 
на животински или растителни 
производи од тарифен број 3101 

36. Мешаници од миризливи средства и 
мешаници врз база на една или повеќе од 
тие материи, подготвени за продажба 'на 
мало од тар. ознака 3302 10 0000 

37. Производи за нега на тело и средства за 
перење и тоа: 
а) пудра за нега на детска кожаѓ од тар. ознака 3304 91 00 00 
б) крема за деца и млеко и масло за 

бебиња за нега на кожата од тар: ознака 3304 99 00 00 
в) шампон за коса (освен за домашни 

миленичиња) од тар. ознака 3305 10 00 00 
г) забни пасти тар. ознака 3306 10 00 00 
д) шампон за капење (освен за домашни 

миленичиња) од-тар. ознака 3307 30 00 00 
ѓ) сапун за тоалетна употреба од тар. ознака 3401 11 00 00 
е) сапун за перење од тар. ознака 3401 19 00 00 
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ж) препарати за перење алишта и за 
миење садови од тар. ознака 3402 20 90 00 

38. Желатин од тар. ознака 3503 00 10 00 
39. Огревно дрво и дрвен јаглен и тоа: 

а) огревно дрво во облик на цепеници, 
гранки, снопови или слични форми тарифна ознака 4401 10 00 00 

б) струганици, отпадоци, остатоци, 
агломерирани или неагломерирани во 
форма на брикети, палета или слични 
форми тарифна ознака 4401 30 

в) дрвен јаглен (вклучувајќи дрвен 
јаглен од лушпи), агломериран или 
неагломериран тарифен број 4402 

40. Хигиенски влошки и пелени за бебиња од тарифни ознаки 4818 40 и 
560110 

41. Книги, весници и други производи на 
графичката индустрија, освен печатени 
производи кои служат претежно за 
рекламни цели и печатени производи со 
порнографска содржина и тоа: 
а) печатени книги, брошури и слични 

печатени материјали, вклучувајќи во 
слободни листови од тарифен број 4901 

б) весници, списанија и други 
периодични публикации, илустрирани 
или не, со или без реклама од тарифен број 4902 

в) детски книги со слики, вклучувајќи 
книги за цртање или боење од тарифен број 4903 

г) гоеграфски и хидрографски карти или 
слични карти од сите видови, 
вклучувајќи атласи, ѕидни карти, 
топогравски планови и 
глобуси,печатени од тарифен број 4905 

Оценката дали печатените производи 
•имаат порнографска содржина ја дава 
министерството за култура 

42. Волна, необработена тарифна ознака 5101 11 00 00 
и 5101 19 00 00 

43. Колички за инвалиди, вклучувајќи ги 
оние со мотор или друг механички погон тарифен број 8713 

44. Ортопедски помагала и справи за луѓе и 
тоа: 
ортопедски справи, вклучувајќи 
патерици, хируршки појаси и 
потпашувачи (натега); шини и други 
справи за фрактура вештачки делови на 
телото; апарати за подобрување на 
слухот и други апарати што се носат или 
се вградуваат во телото за да го 
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надоместат недостатокот или тарифен број 9021 
инвалидноста 

Услуги по повластена даночна стапка 

Член 3 

Превоз на лица 
Повластената даночна стапка за превозот на лица во смисла на член 30 

став 2 од Законот се применува и врз превозот на багажот на патниците. 

Член 4 

Отпремување на отпад 

(1) Како отпремување на отпад, во смисла на член 30 став 2 точка 2 од 
Законот, се сметаат услугите на селектирање, собирање, транспортирање, 
обработка како и депонирање на отпад оД населението и индустријата. 

' (2) За отпремување на отпад не се смета рецитирањето на отпад способен 
за тоа, како и услугите на селектирање, собирање и превезување поврзани со 
таквиот отпад. 

Член 5 
Одржување на јавната чистота 

Како услуги за одржување на јавната чистота во, смисла на член 30 став 2 

точка 2 од Законот се сметаат чистењето на јавните патишта, улици, плоштади, 

вклучувајќи ги детските игралишта, јавните пешачки патеки, површини, канали, 

кејови, како и чистењето на снег. 

Член 6 

Услуги на адвокати, нотари, сметководители и ревизори 
(1) Како услуги на адвокати, нотари, сметководители и ревизори, во 

смисла на член 30 став 2 точка 3 од Законот, се сметаат услугите типични за 

соодветната професија кои ги вршат таквите лица, здруженија на лица и 

друштва. 

(2) Како услуги на адвокати се• сметаат дејностите типични за професијата 
според Законот за адвокатурата. 

(3) Како услуги на нотари се сметаат дејностите типични за професијата 
според Законот за вршење на нотарски работи. 

(4) Како услуги на сметководители се сметаат дејностите типични за 

професијата според Законот за сметководството. 

(5) Како услуги на ревизори се сметаат дејностите типични за професијата 

според Законот за ревизија. 
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(в) Како услуги на лицата, здруженијата на лица и друштвата наведени во 

овој член типични за соодветните професии не се сметаат: 

1. давањето економски совети; 

2. давањето претприемачи совети; 

3. давањето технички совети; 

4. советувањето и застапувањето во даночни работи; 

5. управувањето со имот како и советувањето и застапувањето во 

имотни работи, особено делувањето како стечаен управител, 

управител во постапки на порамнување, имотен управител, 

тестаментарен извршител; 

6. давањето стручни мислења како вешто лице; 

7. дејноста како член на управен или надзорен одбор и 

8. дејноста како управител на професионално здружение. 

Член 7 

Завршни одредби 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 

"Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.01. 2000 

година* 

Бр. 23-4563/1 
28 септември 1999 година 

Скопје 

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

1638. 
Врз основа на член 5 став 4 од Законот за продажба 

на становите во општествена сопственост („Службен 
весник на СРМ" бр. 36/90 и „Службен весник на РМ" 
бр. 62/90 и 62/92), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕ-

СТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 
1. Во Одлуката за намалување на цената на стано-

вите во општествена сопственост („Службен весник на 
РМ" бр.68/92 ., 5/93,11/93, 18/93, 59/93, 67/93,72/93, 6/94, 
18/94, 36/94, 66/94,18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 
30/97, 68/97, 18/98, 34/98, 63/98 и 24/99) во членот 4 
зборовите: „30 јуни 1999 година" се заменуваат со збо-
ровите: „31 декември 1999 година". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-4687/1 
28 септември 1999 година 

Скопје 

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

1639. 
Врз основа на член 14 став 4, член 26 став 4, член 34 

став 3, член 36 став 2, член 37 став 6, член 38 став 5, 
член 43 став 9, член 46, член 47 став 2, член 48 став 4, 
член 49 став 2, член 52 став 6, член 53 став И, член 54 
став 4 и член 63 став 3 од Законот за данок на додадена 
вредност („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 44/99 и 59/99), министерот за финансии донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК 

НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

I. МЕСТО НА ПРОМЕТОТ НА УСЛУГИ (ЧЛЕН 14 
ОД ЗАКОНОТ) 

Член 1 
Место на вршење на услугата ири изнајмување на 

превозни средства 

Ако даночниот обврзник со фактичко седиште во 
странство даде под наем превозно средство, местото на 
давањето под наем се наоѓа во земјата независно од 
член 14 став 1 од Законот, доколку превозното сред-
ство се користи во земјата. Ако превозното средство се 
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дава под наем од страна на подружница на даночниот 
обврзник која се наоѓа во странство, во тој случај ме-
стото на давањето под наем се наоѓа исто така во зем-
јата, доколку превозното средство се користи во зем-
јата. 

И. ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА ВО ЗЕМЈАТА СО 
ПРАВО НА ОДБИВКА НА ПРЕТХОДНИОТ ДА-

НОК (ЧЛЕН 24 ДО 26 ОД ЗАКОНОТ) 

Член 2 
Сметководствен доказ за даночно ослободување 

(1) Даночниот обврзник е должен на очигледен и 
лесно проверлив начин да ја докаже преку својата еви-
денција во земјата исполнетоста на условите за даноч-
ните ослободувања според член 24 од Законот. 

(2) Сметководствениот доказ според став 1 од овој 
член мора да содржи упатување на следните документи: 

1. во случаите од член 24 точка 1 до 8 од Законот, 
укажување на фактурата за соодветниот промет која ги 
содржи податоците неопходни според член 53 став 10, 
точка 1 до 6 и точка 10 од Законот, при што можат да се 
применат олеснувањата според член 18 и член 21 став 2 
од овој правилник; 

2. во случаите од член 24 точка 1, 2 и 4 од Законот, 
укажување на доказот за извршен извоз според член 3 . 
или член 4 од овој правилник. 

Член 3 
Доказ за извршен извоз 

(1) При извоз (член 24 точки 1 и 2 од Законот), 
даночниот обврзник е должен да докаже со документи 
во земјата дека тој или примателот на доброто или 
трето лице по нивен налог го превезле или испратиле 
доброто во странство или во слободна зона, царинска 
зона или царинско складиште (доказ за извршен извоз). 
Истото треба во документите да биде очигледно и 
лесно проверливо. Доколку доброто е обработено или 
преработено пред извозот од страна на трето лице 
(член 24 точка 1 реченица 2 од Законот), истото мора 
да произлегува од доказот за извршен извоз на очигле-
ден и лесно проверлив начин. 

(2) При извоз во рамките на извозната царинска 
постапка со примена на Единствениот царински доку-
мент (ЕЦД), доказот за извршен извоз се обезбедува 
преку извозна потврда внесена на третиот примерок, 
откако ќе се прими петтиот примерок. 

(3) Во случаи, во кои се спроведува извозна царин-
ска постапка без примена на Единствениот царински 
документ, доказот за извршен извоз се обезбедува 
преку документ кој ги содржи следните податоци: 

1. име и адреса на даночниот обврзник и на примате-
лот на доброто, 

2. трговски вообичаена ознака и количина на извоз-
ното добро, 

3. место и ден на извозот, 
4. потврда за извршен извоз издадена од надлежниот 

царински орган. 
Во случаите од член 25 од Законот документот мора 

да содржи дополнителна потврда од царинскиот орган 
дека податоците во врска со името и адресата на прима-
телот на доброто соодветствуваат со оние од приложе-
ниот пасош или другата патна исправа на лицето кое го 
превезува доброто во странство. 

Член 4 
Доказ за извршен извоз при работи врз добра за 

извоз 
Во,случај на , извршување работи според член 24 

точка А од Законот, доказот за. извршен извоз се обез-

бедува според член 3 од овој правилник. Од овој доку-
мент мора преку дополнителни податоци на очигледен 
и лесно проверлив начин да произлегува видот и обемот 
на работата. 

III. ОДБИВКА НА ПРЕТХОДНИ ДАНОЦИ (ЧЛЕН 
34 ДО 37 ОД ЗАКОНОТ) 

Член 5 
Одбивка на претходни даноци при постоење на фак-

турни олеснувања 

За фактури во смисла на член 34 став 1 точка 2 од 
Законот се сметаат и фактури издадени во согласност 
со член 18 до 20 став 1, и член 22 од овој правилник. 

Член 6 
Одбивка на претходни даноци од фактури на да-

ночни обврзници со седиште во странство 

(1) За фактури во смисла на член 34 став 1 точка 2 од 
Законот се сметаат и фактури кои се издадени во со-
гласност со член 20 став 3 од овој правилник, доколку 
даночниот обврзник: 

1. го има прибележано на фактурата данокот кој го 
долгува според член 32 точка 4 од Законот и 

2. го има платено данокот. 
(2) Претходниот данок кој може да се одбие, даноч-

ниот обврзник може да го одбие во пресметковниот 
период, во кој го пријавува долгуваниот данок според 
член 32 точка 4 од Законот. 

Член 7 
Поделба на претходните даноци 

(1) Ако даночниот обврзник ги користи добрата или 
услугите, кои ги набавил или увезол за цели на неговата 
стопанска дејност, како за промет за кој постои право 
на одбивка на претходниот данок, така и за промет за 
кој е исклучено правото на одбивка на претходниот 
данок според член 35 точка 1 од Законот, во тој случај 
даночниот обврзник е должен според член 36 став 1 од 
Законот да ги подели претходните даноци според наче-
лото на економска поврзаност на дел со право и дел без 
право на одбивка. Ова важи и во случај ако прометот, 
со кој економски се поврзани одредени претходни да-
ноци, бил извршен во подоцнежен пресметковен или 
даночен период. 

(2) Поделбата на претходните даноци зависи едно-
ставно од фактичката намена на примените или увезе-
ните добра или користените услуги. 

(3) Поделбата не се однесува на претходни даноци 
кои се исклучиво поврзани со промет со право на од-
бивка или со промет без право на одбивка на претходни 
даноци. Поделбата важи само за оние претходни да-
ноци кои се во меѓусебна економска поврзаност со 
двата вида на промет. 

(4) Даночниот обврзник може делумните износи 
според став 3 реченица 2 од овој член, за кои постои 
правото на одбивка, да ги утврдува и преку проценка 
која ќе одговара на фактичката состојба. Притоа, при-, 
менетото мерило на поделба мора да го има за своја 
основа начелото на економска поврзаност. Доколку не 
постои друго соодветно мерило на поделба според фак-
тичката состојба, делумните износи кои можат да се 
одбијат можат да се утврдуваат единствено според од-
носот на прометот за кој е одобрена одбивка на прет-
ходниот данок кон останатите видови на промет. 

(5) При примена на клучот за поделба на прометот 
(став 4, реченица 3 од овој член), следните видови на 
промет не се земаат предвид, доколку се работи за 
помошен промет: 1 
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1. промет во смисла на член 23 точка 5 од Законот; 
2. промет на недвижности и други инвестициски 

средства кои даночниот обврзник ги користи за цели на 
неговата стопанска дејност. 

(6) Даночниот обврзник може при пресметката на 
данокот за месечните пресметковни периоди привре-
мено даја врши поделбата според состојбата во измина-
тата календарска година или според предвидениот соод-
нос во тековната календарска година. 

Член 8 
Поедноставувања при исправка на одбивка на прет-

ходен данок 

(1) Исправката на одбивката на претходниот данок 
според член 37 од Законот не важи, доколку претход-
ниот данок кој отпаѓа на трошоците за набавка или 
производство на инвестиционо добро не надминува из-
нос од 15.000 денари. 

(2) Ако инвестиционото добро се отуѓува во текот 
на пропишаниот период на исправка или се пренамени 
според член 3, став 3, точка 1 од Законот, исправката за 
календарската година на отуѓување или пренамена и за 
следните календарски години од периодот на исправка 
се врши со самата пресметка на данокот за пресметков-
ниот период во кој било извршено отуѓувањето или 
пренамената. 

(3) Ако периодот за кој се врши исправка на одбив-
ката на претходниот данок заврши до 15- от ден од ка-
лендарскиот месец, овој календарски месец не се зема 
предвид во исправката. Доколку периодот заврши по-
сле 15-от ден од календарскиот месец, овој календарски 
месец се зема предвид целосно» 

IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ТУР-ОПЕРАТОРИ 
(ЧЛЕН 38 ОД ЗАКОНОТ) 

Член 9 
Евиденциски обврски за тур-оператори 

. (1) За утврдување на даночна основа според член 38 
став 3 од Законот, даночниот обврзник е должен да ги 
евидентира следните податоци: 

1. износот кој туристичкиот патник го плаќа за тури-
стичката услуга или другата вредност која се утврдува 
според член 38 став 3 реченица 3 од Законот; 

2. износите кои даночниот обврзник ги плаќа за 
претходните туристички услуги; 

3. разликата од износите според точка 1 и точка 2 од 
овој став (бруто-маржа); 

4. даночната основа. 
(2) Доколку настапат дополнителни промени во по-

глед на износите од став 1 од овој член, даночниот 
обврзник е должен да ги евидентира и променетите 
износи. 

(3) Ако даночниот обврзник врши покрај тури-
стички промет во смисла на член 38 став 1 од Законот и 
други видови на промет, двете групи на промет се разд-
војуваат во евиденцијата јасно меѓу ссбе. 

V. ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 
ВРЕДНОСТ ПРИ УВОЗ (ЧЛЕН 43 СТАВ 5 ОД ЗА-

КОНОТ) 

Член 10 
Продолжување на рокот за плаќање на данокот на 

додадена вредност ири увоз и одбивка на претходниот 
данок 

(1) Продолжувањето на рокот за плаќање на дано-
кот на додадена вредност при увоз може да им се одо-
бри на даночни обрзници кои според член 33 до 35 од 

Законот имаат право на одбивка на овој данок како 
претходен данок. 

(2) Надлежниот царински орган може на барање на 
даночниот обврзник да одобри продолжување на рокот 
за плаќање на данокот на додадена вредност при увоз до 
петнаесеттиот ден по истек на пресметковниот период 
во кој настанал даночниот долг според член 31 став 6 од 
Законот. 

(3) Надлежниот царински орган им го одобрува про-
должувањето на рокот за плаќање на данокот на дода-
дена вредност при увоз на даночни должници кои нај-
малку во последните две години навремено и целосно ги 
исполнувале своите обврски на пријавување и плаќање 
на увозните давачки. 

(4) Кога е продолжен рокот за плаќање на данокот 
на додадена вредност при увоз, данокот може, неза-
висно од член 34 став 2 од Законот, да се одбие како 
претходен данок за пресметковниот период, во кој на-
станал даночниот долг според член 31 став 6 од Зако-
нот. 

(5) Ако даночниот обврзник не го плати во полн 
износ пролонгираниот данок на додадена вредност при 
увозот до денот на втасаност на истиот, царинскиот 
орган веднаш го известува надлежниот даночен орган. 

VI. ВРАЌАЛ>Е НА ДАНОКОТ (ЧЛЕН 46 ДО 49 ОД 
ЗАКОНОТ) 

Член 11 
Постапка за враќање на претходниот данок спрема 

даночни обврзници без седиште во земјата 

(1) Исплатата на претходни даноци, за кои постои 
право на одбивка според член 46 од Законот спрема 
даночни обврзници кои немаат фактичко седиште, по-
дружница, постојано живеалиште или престојувалиште 
во земјата се врши, по исклучок од одредбите на член 
39 до 45 од Законот, според став 2 до 4 од овој член, 
доколку даночниот обврзник во соодветниот период на 
исплата: 

1. немал промет во земјата во смисла на член 2 точка 
1 од Законот, или 

2. имал само промет во земјата ослободен од данок 
во смисла на член 24 точка 3 од Законот, или 

3. имал само промет во земјата, за кој примателот на 
доброто или корисникот на услугата го должи данокот 
според член 32 точка 4 од Законот. 

(2) Став 1 не важи за претходни даноци кои можат да 
се засметаат кон друг вид промет наместо прометот 
наведен во оваа одредба. 

(3) Во случаите од став 1 од овој член, претходниот 
данок се исплаќа само ако во државата, во која даноч-
ниот обврзник има седиште, не се наплаќа данок на 
додадена вредност или друг сличен данок или ако, во 
случај на наплата на ваквиот данок, истиот им се испла-
тува на даночни обврзници со седиште во земјата. 

(4) Период на исплата е календарскиот годишен 
квартал или временски период од повеќе последова-
телни квартали од една календарска година. Побарува-
њето за исплата за овој период мора да изнесува нај-
малку 30.000 денари. Во барањето за последниот квар-
тал од календарската година можат да се внесат и прет-
ходни даноци кои отпаѓаат на претходни периоди на 
исплата од соодветната календарска година. Побарува-
њето за исплата за овој период мора да изнесува нај-
малку 15.000 денари. 

(5) Даночниот обврзник може да бара исплата нај-
доцна до 30 јуни од календарската година која следи по 
календарската година во која настанало побарувањето 
за исплата, преку пропишан образец доставен до Упра-
вата за јавни приходи - Дирекција во Скопје. Тој е 
должен самиот да го пресмета побарувањето за исплата 
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и да ги докаже износите на претходни даноци преку 
доставување фактури и докази за извршен увозно ори-
гинал. Барањето за исплата го потпишува своерачно 
даночниот обврзник. 

(6) Даночниот обврзник е должен пред надлежниот 
орган од став 5 на овој член, да докаже преку службено 
уверение на државата, во која тој има седиште, дека е 
регистриран како даночен обврзник. 

(7) По прием на сите неопходни документи, надлеж-
ниот орган од став 5 на овај член е должен барањето за 
исплата да го разгледа во рок од шест месеци по прием 
на сите неопходни документи и да го исплати износот. 

Член 12 
Враќање на данокот на додадена вредност спрема 

непрофитни организации 

(1) Барањето за враќање според член 47 став 1 од 
Законот се поднесува на пропишан образец до Упра-
вата за јавни приходи - Дирекција во Скопје најдоцна до 
30 јуни од календарската година која следи по календар-
ската година во која добрата биле извезени во стран-
ство. Барањето мора да ги опфаќа сите побарувања од 
периодот за враќање, кој мора да изнесува најмалку 
еден календарски квартал. Подносителот на барањето 
самиот го пресметува побарувањето за соодветниот пе-
риод на враќање. 

(2) По прием на сите неопходни документи, органот 
надлежен според став 1 е должен барањето за враќање 
да го разгледа во роковите наведени во член 45 став 2 и 
став 3 од Законот и да го исплати износот. 

(3) Доколку исплатениот даночен износ дополни-
телно се намали, износот на намалување се враќа во 
рок од еден месец по дознавање за намалувањето. Из-
носот може да се пребие со побарувања за исплата врз 
основа на барање поднесено во тој период. 

(4) Подносителот на барањето е должен да ја до-
каже исполнетоста на условите за исплата според член 
47 став 1 од Законот преку писмени докази и преку 
својата евиденција на начин, што истите ќе бидат лесно 
и очигледно проверливи.-

(5) Писмено се докажуваат особено следните преду-
слови: » 

1. износот на данокот на додадена вредност за добра 
испорачани спрема подносителот на барањето, преку 
набавна фактура во смисла на член 53 од Законот; 

2. плаќањето на купопродажната цена, вклучувајќи 
го данокот на додадена вредност, преку соодветен доку-
мент за извршено плаќање; 

3. данокот на додадена вредност платен за увозот, 
преку соодветен царински документ; 

4. извозот на добрата, преку писмен доказ за извр-
шен извоз, кој се обезбедува на ист начин како и при 
извршен извоз (член 3 од овој правилник). 

(6) Во евиденцијата мора особено да се видливи 
следните податоци: 

1. количина и трговски вообичаен назив на извезе-
ните добра; 

2. износ на данокот на додадена вредност за добра 
испорачани спрема подносителот на барањето; 

3 момент на плаќање на купопродажната цена, 
вклучувајќи го данокот на додадена вредност; 

4. данокот на додадена вредност платен при увозот; 
5. име и адреса на примателот на добрата; 
6. ден на извозот на добрата; 
7. наменска цел во странство. 

Член 13 
Постапка за враќање на данокот на додадена вред-

ност кон странски дипломатски или конзулрни прет-
ставништва, како и кон нивните членови 

(1) Барањето за исплата според член 48 од Законот 
се поднесува најдоцна до 30-ти јуни од календарската 

година која следи по календарската година во која под-
носителот на барањето го извршил прометот, според 
пропишан образец кој се поднесува до Министерството 
за надворешни работи. Образецот мора да ги содржи 
сите побарувања за исплата од периодот на исплата кој 
мора да изнесува најмалку еден квартал од календар-
ската година. Побарувањата за исплата се докажуваат 
преку доставување фактури и сметки во оригинал. 

(2) Шефот на дипломатското или раководителот на 
конзуларното претставништво гарантира дека испора-
чаните добра или услугите се наменети за потребите 
според член 48, став 1 или 2 од Законот. Министер-
ството за надворешни работи го доставува барањето 
заедно со своето мислење до Управата за јавни приходи 
- Дирекција во Скопје, која ги проверува податоците 
дадени од подносителот на барањето и одлучува за ба-
рањето. Доколку барањето е одбиено, на подносителот 
на барањето му се доставува писмено известување. 

(3) По прием на сите неопходни документи, Упра-
вата за јавни приходи - Дирекција во Скопје е должна 
барањето за исплата да го разгледа во р>оковите наве-
дени во член 45 став 2 и став 3 од Законот и да го 
исплати износот. 

(4) Доколку исплатениот даночен износ дополни-
телно се намали, износот на намалување се враќа во 
рок од еден месец по дознавање за намалувањето. Из-
носот може да се пребие со побарувања за исплата врз 
основа на барање поднесено во тој период. 

Член 14 
Постапка на враќање на данокот на додадена вред-

ност кон меѓународни организации и нивните членови 

(1) Доколку меѓународните спогодби кои важат во 
земјата предвидуваат ослободување на прометот на до-
бра и услуги кон меѓународни организации и нивни чле-
нови од индиректни даноци, а ослободувањето може да 
се одобри и по пат на враќање, во тој случај, врз основа 
на член 49 од Законот, ќе се применува постапката на 
враќање на данокот на додадена вредност според одред-
бите од овој член. 

(2) Барањето за исплата се поднесува најдоцна до 30-
ти јуни од календарската година која следи по кален-
дарската година, во која е извршен прометот кон под-
носителот на барањето, преку пропишан формулар 
поднесен до Министерството за надворешни работи. 
Барањето мора да ги опфаќа сите побарувања за ис-
плата од периодот на исплата кој мора да изнесува 
најмалку еден квартал од календарската година. 

(3) Надлежниот претставник на меѓународната орга-
низација гарантира во барањето дека се исполнети 
условите за враќање на данокот на додадена вредност 
утврдени во соодветната меѓународна спогодба. 

(4) Побарувањата за исплата се докажуваат со до-
става на фактури во смисла на член 53 од Законот, во 
кои данокот на додадена вредност одделно е искажан за 
одредениот промет кој подлежи на оданочување. Да-
ночниот орган може да се откаже од барањето за до-
става на фактурите, доколку тие, во согласност со под-
носителот на барањето, можат да се проверат во него-
вите простории во земјата. 

(5) Министерството за надворешни работи го доста-
вува барањето заедно со сопственото мислење до Упра-
вата за јавни приходи - Дирекција во Скопје, која ги 
проверува податоците дадени од подносителот на бара-
њето и која одлучува за барањето. На подносителот на 
барањето му се доставува писмено известување, ако 
барањето е одбиено. 

(6) По прием на сите неопходни документи, Упра-
вата за јавни приходи -.Дирекција во Скопје е должна 
барањето за исплата да го разгледа во роковите наве-
дени во член 45 став 2 и став 3 од Законот и да го 
исплати износот» 
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(7) Доколку исплатениот даночен износ дополни-
телно се намали, износот на намалување се враќа во 
рок од еден месец по дознавање за намалувањето. Из-
носот може да се пребие со побарувања за исплата врз 
основа на барање поднесено во тој период. 

VII. ЕВИДЕНЦИСКИ ОБВРСКИ (ЧЛЕН 52 ОД ЗА-
КОНОТ) 

Член 15 
Општи нанела на евиденциските обврски 

(1) Обврските на евиденција според член 52 од Зако-
нот ги исполнуваат сите даночни обврзници кои според 
член 51 став 1 прва реченица од Законот се обврзани за 
регистрација за данокот на додадена вредност или кои 
според член 51 став 4 од Законот се регистрирале до-
броволно. 

(2) Даночните обврзници кои според член 51 став 1 
реченица 1 од Законот не се обврзани за регистрација 
на данокот на додадена вредност и кои не се регистри-
рале доброволно за данокот на додадена вредност спо-
ред член 51 став 4 од Законот, должни се за извршениот 
промет да ја евидентираат најмалку даночната основа, 
вклучувајќи го данокот на додадена вредност кој отпаѓа 
на нив (бруто-промет), како и долгуваниот данок на 
додадена вредност според член 55 став 1 и став 2 од 
Законот. 

(3) Делот од прометот според член 31 став 4 од 
Законот се евидентира како самостоен промет. Во еви-
денцијата или во документацијата мора да е видливо 
дека се работи за дел од промет. 

(4) Даночните основи за прометот, данокот на дода-
дена вредност долгуван според член 55 став 1 и став 2 од 
Законот, како и претходните даноци се собираат во 
еден збир на крајот од секој пресметковен и даночен 
период. 

Член 16 

Евиденциски обврски за прометот на даночни обврз-
ници 

(1) Примените авансни плаќања за се уште неизвр-
шен промет се евидентираат одделно. Евиденцијата 
мора да ги содржи даночните основи и даноците долгу-
вани за нив. 

(2) Во евиденцијата се опфаќаат одделно од другите 
видови промет и даночните основи за прометот на до-
бра без надомест според член 3 став 3 од Законот и 
услугите без надомест според член 6 став 3 од Законот. 

(3) Евиденцијата мора да го содржи и прометот во 
странство, слободните зони, царинските зони и царин-
ските складишта кој не подлежи на оданочување. 

(4) Даночниот обврзник е должен раздвојувањето на 
даночните основи според даночни стапки (член 52 став 
2 точка 1 реченица 2 од Законот) да го обезбеди на-
челно преку опрема за обработка на податоци, реги-
стар-каси или други технички уреди. Доколку ова не 
може да се очекува од даночниот обврзник во дадените 
околности, даночниот орган може на барање да одобри 
лицето да врши дополнително раздвојување на даноч-
ните основи врз основа на влезот на стоки или според 
други соодветни карактеристики. Примената на поед-
ноставената постапка може да се ограничи на одделни 
подружници, филијали или други организациони де-
лови. 

Член 17 
Евиденциски обврски за одбивка на претходен данок 

(1) Евиденцијата мора да ги содржи авансните пла-
ќан>а извршени од страна на даночниот обврзник за 
промет кој се уште не е извршен спрема него (член 33 

став 2 точка 2 од Законот), Притоа, треба да се евиден-
тираат даночните основи и даноците кои отпаѓаат на 
нив. 

(2) Евиденциските обврски според член 52 став 2 
точки 2 и 3 од Законот не се исполнуваат, доколку било 
исклучено правото на одбивка на претходниот данок 
според член 35 од Законот. 

(3) Ако даночниот обврзник е овластен само за де-
лумна одбивка на претходни даноци, евиденцијата мора 
на очигледен и лесно проверлив начин да ги содржи 
претходните даноци кои целосно или делумно се засме-
туваат кон прометот со право на одбивка. Во тој случај, 
даночниот обврзник е должен да ги евидентира даноч-
ните основи за прометот без право на одбивка одвоено 
од даночните основи за останатите видови на промет. 

(4) Во случај на увоз од страна на даночниот обврз-
ник, евиденциската обврска според член 52 став 2 точка 
3 од Законот ќе се смета за исполнета, доколку плате-
ниот данок на додадена вредност за увозот се евиден-
тира со наведување на соодветниот царински документ 
во смисла на член 34 став 1 точка 2 од Законот. Во 
случај на одложено плаќање на данокот според член 10 
од овој правилник, истото се однесува и за данокот на 
додадена вредност за извршен увоз чиј рок на плаќање е 
продолжен. 

VIII. ИЗДАВАЊЕ ФАКТУРА (ЧЛЕН 53 ОД ЗАКО-
НОТ) 

Член 18 

Олеснувања при издавање фактури 

(1) Во случај на периодичен или континуиран про-
мет во смисла на член 31 став 3 од Законот може, како 
момент на прометот (член 53 став 10 точка 4 од Зако-
нот), да се наведе календарскиот месец во кој бил извр-
шен промет или било примено плаќањето. 

(2) Податоците во врска со количината и описот на 
прометот (член 53 став 10 точка 5 од Законот) можат да 
бидат содржани во други документи кои се наведуваат 
на јасен начин во фактурата. 

(3) Во врска со податоците пропишани во член 53 
став 10 точка 5 од Законот можат да се користат кра-
тенки, букви, бројки или симболи, доколку нивното 
значење е очигледно утврдено во фактурата или во 
другите документи. Другите документи мора да посто-
јат како кај издавачот, така и кај примателот на факту-
рата. 

(4) Доколку даночниот обврзник издава фактури 
исти по вид кон голем број на приматели на истите, 
даночниот орган може на негово барање да му одобри, 
наместо печат и потпис (член 53 став 10 точка 10 од 
Законот) да се служи со факсимил на печатот и потпи-
сот. 

Член 19 

Фактури за промет со различни даночни стапки 

Во фактурите за промет кој подлежи на различни 
даночни стапки се врши раздвојување на надоместоците 
и даноците. Ако износот на данокот се утврдува машин-
ски и на ист начин се наведува во фактурата, дозволено 
е искажувана на данокот во еден збир ако за соодвет-
ната ставка во фактурата е наведена даночната стапка. 

Член 20 
Фактури во посебни случаи 

(1) Во фактури за промет, во кои како даночна ос-
нова се земаат вредностите дадени во член 19 од Зако-
нот, наместо надоместокот (член 53 став 10, точки 6 и 9 
од Законот) се наведуваат овие вредности. Истото не се 
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однесува на вредноста според член 19 став 1 точка 5 од 
Законот. 

(2) Во фактури за промет на употребувани добра, за 
кои како даночна основа се зема вредноста наведена во 
член 19 став 1 точка 5 од Законот, наместо податоците 
според член 53 став 10 точки 6 до 9 од Законот се 
наведува продажната цена (бруто-цена). 

(3) Во фактури за промет, за кој примателот на 
доброто или корисникот на услугата го долгува данокот 
според член 32 точка 4 од Законот, отпаѓа обврската на 
наведување на серискиот број и на даночните броеви од 
член 53 став 10 точки 1 до 3 од Законот, како и на 
податоците според член 53 став 10 точки 7 до 10 од 
Законот. 

(4) Во фактури за туристички услуги според член 38 
од Законот, наместо податоците од член 63 став 10 
тпчки 6 до 9 од Законот се наведува износот кој го 
плаќа корисникот на туристичките услуги (бруто-
с к а ) . 

Член 21 

Фактури кај нерегистрирани даночни обврзници 

(1) Доколку даночниот обврзник, кој не е обврзан за 
регистрација и не се регистрирал доброволно (член 51 
став 1 и став 4 од Законот), издава фактури според член 
53 од Законот, во тој случај отпаѓа обврската за наведу-
вање на серискиот, број и даночните броеви (член 53 
став 10 точки 1 до 3 од Законот), како и на надоместо-
кот, даночната стапка и пресметаниот данок н^ дода-
дена вредност (член 53 став 10 точки 6 до 8 од Законот). 

(2) При издавање фактура кон даночен обврзник кој 
не е обврзан за регистрација и кој не се регистрирал 
доброволно (член 51 став 1 и став 4 од Законот) отпаѓа 
обврската за наведување на неговиот даночен број 
(член 53 став 10 точка 3 од Законот). 

Член 22 
Издавање фактури пред регистрација 

(1) Доколку даночниот обврзник врши промет пред 
негова регистрација за данок на додадена вредност тој е 
должен, независно од член 53 став 8 од Законот да 
издаде фактура на денот на издавањето на решението 
за регистрација, но најдоцна во рок од 5 работни дена. 

(2) Доколку издавачот или примателот на факту-
рата има поднесено барање за регистрација и надлеж-
ниот даночен орган не го доставил решението за реги-
страција во рок од десет работни дена по поднесување 
на барањето, издавачот на фактурата е овластен, наме-
сто својот даночен број или даночниот број на примате-
лот на фактурата (член 53 став 10 точка 2 или 3 од 
Законот), да ја наведе во фактурата издадена од него 
забелешката „Регистрација побарана на...". Истото 
важи и за фактури за промет извршен спрема примате-
лот на фактурата во рамките на неговите подготви-
телни дејствија за започнување на стопанската дејност. 

(3) Ако изостане регистрацијата на издавачот на 
фактурата побарана според став 2 од овој член, лицето 
што ја издало фактурата го должи искажаниот данок 
според член 55 став 1 од Законот. Ако даночниот 
обврзник не сноси одговорност за изостанатата реги-
страција, лицето може да издаде нова фактура без од-
делно искажан данок. 

Член 23 
Фактури кон организации и лица наведени во член 

47 до 49 од Законот 

За промет кон организации и лица наведени во чле-
новите 47 до 49 од Законот, на нивно барање се изда-
ваат фактури според член 53 од Законот. За овие фак-

тури отпаѓа обврската за наведување на даночниот број 
на примателот на фактурата (член 53 став 10 точка 3 од 
Законот). 

IX. РЕГИСТАР-КАСИ И СМЕТКИ (ЧЛЕН 54 ОД ЗА-
КОНОТ) 

Член 24 
Ослободување од обврската на регистар-каси 

(1) Обврската за евидентирање на прометот преку 
наплатен уред (регистар-каса) отпаѓа за прометот наве-
ден во член 54 став 3 од Законот. 

(2) Одредени групи даночни обврзници, од кои за-
ради нивната мобилна дејност или од други причини не 
може да се очекува евидентирање на прометот преку 
регистар-каси, министерот за финансии може да ги 
ослободи од оваа обврска. 

Член 25 
Патни билети како сметки 

Патните билети кои се издаваат за превоз на лица и 
потврдите за примен багаж мора да ги содржат нај-
малку следните податоци: 

1. име и адреса на даночниот обврзник кој го врши 
превозот; 

2. вкупен износ со данок на додадена вредност. 
Член 26 

Сметки од нерегистрирани даночни обврзници 

Доколку даночниот обврзник, кој не е обврзан за 
регистрација и не се пријавил доброволно за регистра-
ција (член 51, став 1 и став 4 од Законот), издава 
сметки, во тој случај отпаѓа обврската за наведување на 
серискиот и даночниот број (член 54 став 2 точки 1 и 2 
од Законот). 

X. ПРЕОДНИ (ЧЛЕН 63 ОД ЗАКОНОТ) И 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 27 
Преодни одредби за производи на залиха 

(1) Правото* на одбивка на данокот на промет на 
производи за производи на залиха според член 63 став 1 
од Законот се истакнува во аконтативната пријава за 
првиот пресметковен период од денот на примена на 
Законот, во рокот пропишан според член 41 став 1 од 
Законот. Даночниот обврзник може за овој пресметко-
вен период да изврши пребивање на 40 отсто од вкуп-
ниот износ за одбивање како претходен данок. Остана-
тиот износ се распределува рамномерно на следните 
единаесет пресметковни периоди. Ако вкупниот износ 
за одбивање не е поголем од 20.000 денари, истиот 
може веднаш да се пребие во полн износ. 

(2) Ако во првиот пресметковен период по денот на 
примена на Законот се појави вишок на претходни да-
ноци, истиот се исплаќа во рок од три месеци независно 
од член 45 став 2 од Законот, доколку вишокот се 
заснова на одбивка на данокот на промет за произво-
дите на залиха. 

(3) Даночниот обврзник е должен сметководствено 
да ги докаже условите за одбивка утврдени во член 63 
став 1 од Законот, најдоцна до истекот на рокот за 
поднесување на барањето утврден во став 1 прва рече-
ница од овој член. За таа цел, тој е должен да изврши 
попис на производите на залиха кои постојат на 31 де-
кември 1999 година. Евиденцијата мора на очигледен и 
лесно проверлив начин да ги содржи следните пода-
тоци: 
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1. количина и трговски вообичаен назив на произво-
дот; 

2. набавна цена без данок на промет и, одвоено од 
тоа, данокот на промет искажан во фактурата, што се 
докажува со соодветната набавна фактура, како и мо-
ментот на плаќање на набавната цена, вклучувајќи го 
данокот на промет; 

3. вредност на увозот и данокот на промет платен 
при увозот, што се докажува со соодветниот царински 
документ, како и момент на плаќање на данокот; 

4. вкупен износ на данокот на промет кој може да се 
одбие како претходен данок, како и негова распределба 
на пресметковните периоди во кои истиот се пребива 
според став 1, втора и трета реченица од овој член. 

Член 28 
Завршни одредби 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2000 
година. 

Бр. 08-12303/1 
23 септември 1999 година 

Скопје 
1640. 

Министер, 
м-р Борис Стојменов, с.р. 

Врз основа на член 86 од Законот за стандардизација 
(„Сл. весник на РМ" бр. 23/95), министерот за стопан-
ство во согласност со министерот за здравство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПРЕХРАНБЕНАТА СОЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат нормите кои во 

поглед на квалитетот и составот кој има влијание врз 
биолошката вредност, треба да ги исполнува прехран-
бената сол (во натамошниот текст: сол), во производ-
ството и прометот. 

Член 2 
Сол во смисла на овој правилник е производ кој се 

користи за непосредна човечка употреба - кујнска сол, 
како додатна суровина во производството на храна или 
како носач на адитиви односно хранливи материи. 

Член 3 
Солта е кристален производ кој воглавно се состои 

од натриум хлорид. 
Според потеклото и начинот на добивање се разли-

куваат: 
а) варена сол - добиена со испарување на природна 

солена вода; 
б) камена сол - добиена со преработка на солни 

руди; 
в) морска сол - добиена со испарување на морска 

вода. 
Член 4 

Солта добиена како спореден производ од хемиската 
индустрија, како и солта од друго потекло, освен онаа 
од член 3, став 2 од овој правилник, не може да се 
декларира и да се пушта во промет како сол, во смисла 
на овој правилник. 

Член 5 
Солта која се пушта во промет треба да ги испол-

нува следниве норми: 
1. содржината на натриум хлорид да изнесува најмалку 
97%, сметано на сува материја, исклучувајќи ги адити-
вите, односно хранливите материи; 

2. содржината на влага да не е повисока од 7% ; 
3. да е со бела боја, без мирис и да не содржи примеси 
кои не се дозволени со овој правилник; 
4. да не содржи повеќе од 0,05% минерални примеси 
нерастворливи во солна киселина; 
5. гранулацијата на солта да е таква, што најмалку 90% 
од солта да помине низ сито со квадратни отвори со 
големина на страна од Змм; 
6. да е јодирана со калиум јодат (КЈ03), така што да не 
содржи помалку од 20 mg јод на 1 kg сол, ниту повеќе 
од 30 mg јод на 1 kg.сол. 

Член 6 
Под името „фина кујнска сол" може да се пушти во 

промет ситно кристализирана или ситно мелена сол со 
потполно бела боја. 

Фината кујнска сол која се пушта во промет мора да 
ги исполнува нормите утврдени во член 5 од овој пра-
вилник, со тоа што да не содржи повеќе од 0,5% влага и 
најмалку 90% од честичките да поминуваат низ сито со 
квадратни отвори со големина од 0,5 тш. 

Член 7 
Во зависност од потеклото и постапката на доби-

вање, солта, освен натриум хлорид, може да ги содржи 
во различни количества и следниве минерални состојки 
и тоа: калциум, калиум, магнезиум и натриум сулфат, 
карбонат и бромид, како и калциум, калиум и магне-
зиум хлорид. 

Член 8 
Солта може да се користи како носач на различни 

адитиви, при подготовка на мешавини наменети за пре-
хранбената индустрија (на пример, сол за саламурење) 
и на препарати збогатени со хранливи материи (вита-
мини, минерали) наменети како додатоци •во храната. 

Член 9 

Во технолошкиот процес на производство на солта 
можат да се користат следниве адитиви: 
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Калиум и натриум фероцијанидот, како адитиви на-
ведени во став 1, можат да се употребат во количество 
максимум 20 во постапката на добиван>а камена 
сол. 

Сите адитиви наведени во став 1 од овој член, треба 
да ги задоволуваат важечките прописи за нивната при-
мена во прехранбената индустрија. 

Член 10 

Солта која се пушта во промет, се пакува во поли-
етиленска, хартиена или друга погодна амбалажа, која 
нема да влијае на составот односно биолошката вред-
ност на солта. 

Кујнската сол која се пушта во промет на мало, 
треба да е во оригинално пакуван>а во количество од 
најмногу 1 килограм. 

Член 11 

Солта која се пушта во промет во оригинални паку-
ван>а на производителот (пакувачот), мора да има де-
кларација која задолжително ги содржи следниве пода-
тоци: 

1. име на производот: „прехранбена сол", „кујнска 
сол" или „фина кујнска сол". Во случај кога солта 
содржи една или повеќе фероцијанидни соли, дода-
дени во процесот на преработка (кристализација), 
кон основниот назив на производот може да се до-
даде и називот „камена". 
В<* називот на производот мора да се истакне и поте-
клото оди. начинот на добиван>а на солта (член 3): 
морска сол, камена сод, варена сол. 
Во случај кога солта се користи како носач на една 
или повеќе компоненти, ставани од технолошки, ну-
тритивни или здравствени причшш, и се продава 
како таква, на амбалажата тоа мора да биде јасно 
истакнато, на пример „флуорирана сол", „јодирана 
сол", „сол збогатена со железо", „сол збогатена со 
витамини" и сл.; 

2. истакнат податок за средството со кое е јодирана 
солта и со кое количество, датум на јодирањето и 
рок на употреба; 

3. листа на додатоци со која се декларираат сите дода-
дени адитиви во производот. Додатоците мораат да 
бидат декларирани со истакнување на функционал-
ната група на адитивот (на пример: средство против 
згрутчување), како и специфичното име на адитивот 
или нумеричката ознака на адитивот. 
Доколку во солта се додадени поголем број хранливи 
компоненти (витамини, минерали и сл.), листата на 
овие додатоци се декларира според опаѓачки редо-
след по маса; 

4. нето-тежина во грамови или килограми; 
5. име и адреса на фирмата или организацијата која го 

произведува, го увезува и го пакува производот; 
6. име "а земјата од каде потекнува производот. 

Доколку прехранбената сол која се пушта во промет 
с доработена во друга земја заради подобрување на 
нејзиниот квалитет, тогаш како земја на потекло на 
производот се декларира земјата во која се врши 
доработката; 

7. Упатство за начинот и условите на чување на произ-
водот; 
Декларацијата истакната на амбалажата на произво-

дот мора да биде јасна, неизбришлива и лесно читлива 
за купувачите, под нормални услови на набавка и кори-
стење. 

Член 12 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престануваат да важат одредбите на членовите 61, 62, 

63 и 64 од Правилникот за квалитет на кафето и сурогат 
тите на кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, 
пекарскиот квасец, прашокот за печиво, прашокот за 
пудинг, диететските производи и адитивите („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 22/63, 2/64, 25/65, 50/66, 10/67, 54/67. 
15/68, 53/69, 27/71, 8/75, 58/77, 60/77, 13/78, 20/80, 41/80, 
45/81, 52/86 и 33/89). 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 09-6208/2 БР• 124416/2 
24 септември 1999 година 24 септември 1999 година 

Скопје С к о пЈс 

Министер за здравство, Министер за стопанство, 
д•р Драган Даниловски, с.р. Михајл« Талевски, с.р. 
1641. 

Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-
стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ" бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Врбоец - Опш-
тина Крушево. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во „Службен весник на 
Република Македонија". 1 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-4131/1 Директор 
4 октомври 1999 година правник Горги Лазески, с.р. 

1642. Скопје 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ" бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

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

вижностите на катастарската општина Курија - Опш-
тина Неготино. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-4132/1 Директор, 
4 октомври 1999 година дипл. правник Горги Лазоски, с.р. 

Скопје 
1643. 

Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-
стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМЦ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

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

вижностите на катастарската општина Бучим - Опш-
тина Радовиш. 
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Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на бва решение во „Службен весник на 
Република Македонија" 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот з^ премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-4133/1 Директор 
4 октомври 1999 година дипл- правник Горги Лазески, с.р. 

Скопје 

1644. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишувањето на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на РМ" бр. 27/86 и 17/91), Републичката 
геодетска-управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Тополница -
Општина Радовиш. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-4134/1 Директор, 
4 октомври 1999 година дипл правник Горги Лазески, с.р. 

Скопје 

1645. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишувањето на правата на недвижностите 
(„Сл. весник на РМ" бр. 27/86 и 17/91), Републичката 
геодетска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Тодоровци -
Општина Македонска Каменица. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на зекдиштето („Сл. весник на 
РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-4140/1 Директор 
4 октомври 1999 година дипл правник Ѓорго Лазески, с.р. 

Скопје 

1646. 
Врз основа на член 1, 4, 12, 15 и 16 од Законот за 

републичките награди („Службен весник на СРМ" бр. 
40/87), член 1 од Законот за изменување на Законот за 
републичките награди („Службен весник на СРМ" бр. 
36/89) и член 8 од Правилникот за работа, Одборот за 
доделување на на1радата „11 Октомври", на седницата 
одржана на 30.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМ-
ВРИ" ВО 1999 ГОДИНА, ЗА ДОЛГОГОДИШНИ 
ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ВО КУЛ-
ТУРАТА, УМЕТНОСТА, НАУКАТА, ОБРАЗОВА-
НИЕТО И СТОПАНСТВОТО ВО ИНТЕРЕС ЗА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I. За долгогодишни особено значајни остварувања 

во областа на културата и уметноста, наградата се доде-
лува на: 
1. Димитар Станковски, режисер од Скопје, 
2. Владимир Светиев, актер од Скопје, 
3. Љубе Петковски, филмски снимател од Скопје, 
4. Ристо Аврамовски, композитор од Скопје, 
5. м-р Јасминка Чакар, пијанист од Скопје. 

II. За долгогодишни особено значајни остварувања 
во областа на науката и образованието, наградата се 
доделува на: 
1. акад. Ѓорѓи Филиповски, педолог од Скопје, 
2. проф. д-р Јонче Шапкарев, биолог од Скопје, 
3. Градежен факултет од Скопје. 

III. За долгогодишни особено значајни остварувања 
во областа на стопанството, наградата се доделува на: 
1. „Винка" АД од Виница, 
2. дипл. инж. Симон Наумоски, стопанственик од При-
леп. 

IV. На наградените им се доделува: 
- на поединец: диплома, плакета и паричен износ од 
осум просечни плати исплатени во стопанството на Ре-
публика Македонија во тримесечје^, јули, август и 
септември 1999 година. 
- на организација: диплома и плакета. 

V. Согласно член 15 од Законот за републичките 
награди, оваа одлука да се објави во „Службен весник 
на Република Македонија". 

Бр. 12 - 28/3 Претседател на Одборот, 
1 октомври 1999 година проф.д-р Славчо Бахчевавџнев, с.р. 

Скопје 
По извршената проверка со изворниот текст, утвр-

дено е дека во текстот на Решението за утврдување на 
опремата која може да се увезе без плаќање царина за 
потребите на Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство, објавено во „Службен весник на 
Република Македонија" бр. 47/99, испуштени се збо-
рови, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕ-
МАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ 
ЦАРИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И 

ВОДОСТОПАНСТВО 
Во точката 1, колона 4, ред 1 наместо број „1" треба 

да стои бројот „11". 

Бр 23-3643/1 Од Владата на Република 
1 октомври 1999 година Македонија 

Скопје 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1-СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за раскинување на 

договор од тужителот Топлификација АД Скопје 
против тужениот Петковски Љупчо од Скопје, 
ул."Иво Рибар Лола" бр.74/2-13 сега со непознато 
место на живеење. 
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За привремен старател на тужениот со решение на 
Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на 
општините на град Скопје бр.3020-515 од 31о8.1999 
година е назначена Наташа Огненовска аде. од 
Скопје, која ќе ги штити интересите на тужениот до 
правосилното окончување на спорот до неговото 
јавување во судот. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје,XVII .П.бр.7/99. 
(33023) 

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на 
тужителот Стефановска. Ристана и др. од Скопје, 
против тужениот Ангелов Љупчо од Скопје, со не-
позната адреса. 

Се повикува тужениот Ангелов Љупчо од Скопје 
да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната 
табла на судот или да се јави во судот и да постави 
полномошник кој ќе го застапува во спорот. Во 
спротивно, по истекот на овој рок, ќе му биде 
поставен привремен застапник кој ќе го застапува 
тужениот се додека тој или неговиот полномошник 
не се јави пред судот. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје,VIII.П.бр.4160/96. 
(33010) 

Пред овој суд се води граѓанска постапка за 
поништување на договор за купопопродажба по 
тужбата на тужителите Иван Николов и Ленка 
Николова од Скопје, ул."Козле" бр.85-а, преку 
полномошник Светлана Савиќ адвокат од Скопје, 
против тужениот Добре Јорданор од Скопје, со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена ади да постави свој полномошник за зас-
тапување на своите интереси. Во спротивно, него-
вите интереси во постапката ќе ги застапува при-
времениот старател Сашо Стоилков адвокат од Ско-
пје, ул."Иван Козарев" бр.47, се до правосилно окон-
чување на постапката, односно се додека тужениот 
не се јави во судот и не овласти полномошник за 
застапување. 

Од Основниот суд С копје, 1-Скопје, ХХ.П.бр. 
1848/98. (33345) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П-СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје П-Скопје заведен е 

спор за долг по тужбата на тужителот "С.М." -
Претпријатие за промет на големо и мало и пос-
редување во прометот увоз-извоз Ц.О. Скопје, про-
тив тужените Анета Хаџибулиќ од Скопје, ул." 
Џемал Биједиќ" б•б., сега со непозната адреса во 
странство, Звонко Цветковски од с.Ржаничино број 
4 и Зејна Шабани од с.Петровец, Скопско ул." 14" 
бр,4. Вредност на спорот 303.688,оо денари. 

Се повикува Анета Хаџнбулиќ да се јави во Ос-
новниот суд Скопје П Скопје, во рок од 30 дена сме-
тано од. денот на објавувањето на огласот или во 
истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на 
живеење. Во спротивно, на тужените ќе им биде пос-
тавен привремен застапник кој ќе ги застапува 
нивните интереси во спорот. 

Од Основниот суд Скопје Б-Скопје, Ш.П.бр.2221/96. 
(33450) 

Пред овој суд е во тек постапка за долг по тужбата 
на тужителот С.М. Претпријатие за промет на го-

лемо и мало против тужените.Стојановски Игор, Сто-
јановски Борис и Стојановски Стевче. Вредност на 
спорот 13.079 ДЕМ. 

Тужениот Стојановски Борис од Скопје со стан на 
ул."Кајларска" бр.4-а е во странство со непозната ад-
реса. 

Се повикува тужениот Стојановски Борис од Скоп-
је во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се 
јави во Основниот суд Скопје П-Скопје или во тој рок 
да достави своја адреса или престојувалиште или да 
назначи свој полномошник. Доколку тужениот не се 
јави во определениот рок неговите интереси во 
постапката ќе ги штити привремен застапник пос-
тавен од Меѓуопштинскиот центар за социјални ра-
боти на општините на град Скопје, се додека туже-
ниот лично или негов полномошник не се појават во 
судот. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје,XIX П.бр.2639/ 
99. (33451) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
• Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителот Бафтиари 
Хазбија од с.Симница против тужената Бафтијари 
Џемка со непозната адреса. 

За привремен застапник на тужената Бафтијари 
Џемка и се поставува Душица Димитриеска, стручен 
соработник во Основниот суд во Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.618/99. (33421) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка 
за оспорување на татковство по тужбата на 
тужителот Авзиу Мурат од с•калиште, против 
тужениот Сафет Мухиќ од с«калиште, а сега со 
непозната адреса во Р. Босна и Херцеговина. 

На тужениот Сафет Мухиќ за привремен застапник 
му е поставена Душица Димитриеска, стручен сора-
ботник при Основниот суд во Гостивар. 

Од Основниот суд Гостивар, П.бр.674/99. (33439) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителот Беќири 
Рамадан Сафет од с.Градец-Гостиварско, против 
тужената Беќири родена Пеза Кларита од Р. Албанија 
со непозната адреса. 

Се повикува тужената или било кое друго лице во 
рок од 30 дена да се јават на судот и да достават точна 
адреса на тужената. Доколку во рок од 30 дена не се 
јави тужената, ниту пак назначи свој полномошник 
судот ќе и постави привремен застапник Душица 
Димитриеска, стручен соработник при овој суд,кој во 
оваа постапка ќе ја застапува тужената се додека таа 
или нејзиниот полномошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд Гостивар, П.бр. 126/98. (33441) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води пос-
тапка за развод на брак по тужбата на тужителот Са-
фет Селими од с.Речане-Гостиварско, против туже-
ната Селими род..Кулемани Ал бане од Р. Албанија 
со непозната адреса. 

Се повикува тужената ид•и било кое друго лице во 
рок од 30 дена да се јават во судот и да достават 
точна адреса. Доколку во рок од 30 дена не се јави 
тужената ниту пак назначи свој полномошник судот 
ќе ја постави за привремен застапник Душица 
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Димитриеска, стручен соработник при овој суд која 
во постапката ќе ја застапува тужената се додека таа 
или нејзиниот пол-номошник не се појават пред 
судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.516/99: (33442) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води спор за 
утврдување на сопственост по тужбата на тужителот 
Зекир Селими од е.Топлица-Гостиварско, а против 
тужениот Мурати Несим со непозната адреса. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса и нема 
свој полномошник му се поставува привремениот 
застапник Душица Димитровска, стручен соработник 
при Основниот суд во Гостивар, се додека тужениот 
или негов полномошник не се појават пред судот, 
односно додека Органот за старателство не го 
извести судот дека му назначил старател. 

Од Основниот суд во Гостивар,П.бр.529/99.( 33097) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово се води про-

цесна постапа за утврдување на татковство по ту-
жбата на тужителот мал. Ал ексо века Деа, застапу-
вам од нејзината мајка Томовска Лиле од с.Мл.На-
горичане-Куманово, против тужениот Алековски 
Риско со непозната адреса на привремено живеа-
лиште во Швајцарија. 

Се повикува тужениот или било кое друго лице да 
се јави во судот во рок од 30 дена или да ја достави 
адресата на тужениот или пак, да постави свој пол-
номошник. Доколку не се јави никој ниту тужениот 
ниту му биде доставена адреса до судот, судот го 
поставува за привремен застапник адвокатот Тони 
Цветковски од Куманово, кој ќе го застапува туже-
ниот доколку тој не се појави пред судот. 

Од Основниот суд Куманово, V П.бр. 1475/99. 
(33096) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води спор по 

тужбата на тужителот АД. за осигурување "Маке-
донија" -филијала-Тетово, против тужениот Елмази 
Агим ул.Браќа Мнладинови"бр.400, од Тетово, сега 
со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот Елмази Агим да се јави во 
судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, 
да ја достави неговата адреса или одреди свој 
полномошник. Во спротивно, доколку не се јави, 
судот преку Центарот за социјални работи во Тетово 
ќе постави привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.794/99. (33443) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужител ката Рукије 
Љоки од Тетово, ул."Штипска" бр. 130, против туже-
ниот Насер Љоки од Тетово, ул.'"Штипска" бр.30, _а 
сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави пред Основниот суд 
во Тетово, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот. Доколку тужениот не одреди свој пол-
номошник, кој ќе го застапува во постапката или да 
достави точна адреса на живеење или место на пре-
стојувалиште судот преку ЦСР-Тетово ќе му одреди 
привремен старател, кој ќе го застапува во пос-
тапката. 

Од Основниот суд Тетово, П.бр.878/99. (33102) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред овој суд заведен е спор за развод на брак г*о 

тужбата на тужителот Шабан Шабан ул."Широк Дол" 
бр.44 В од Штип, против тужената Кавсер Шабан од 
с.Селце-Штип, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Кавсер Шабан од с. Селце, во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави 
во судот и да достави точна адреса на престојување 
или да определи свој полномошник. Во спротивно, ќе 
и биде поставен привремен застапник кој ќе ги 
застапува нејзините интереси до завршувањето на 
постапката. 

Од Основниот суд во Штеп, П.бр.733/99. (33099) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I ~ Скопје, со решението 
Трег. бр. 3731/99, на регистарска влошка бр. 
020178367-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Друштвото со ограничена одговор-
ност за производство и промет „МИЛ-ВИ" Милена 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Маршал Тито" бр. 22, Него-
тино. 

Основач: Милена Лазова од Неготино. 
Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 

01.24, 01.30, 15.11, 15.12, 15.61, 15.71, 15.72, 15.91, 
15.60, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25 , 55.30, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 72.30, 72.40, 72.60, 
74.84, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27 , 52.33, 
52.41, 52.42,52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, посредува-
ње и застапување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, про-
дажба на стоки од консигнациони складови, малогра-
ничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југосла-
вија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со целиот свој имот. Основачот не одговара 
за обврските на друштвото, а ризикот го сноси во ви-
сина на основачкиот капитал. 

Лице овластено за застапување Милена Лазова, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3731/ 
99. (31360) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1345/99, на регистарска влошка бр. 
020163387-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија 

Пред Основниот во Тетово се води спор за 
смеќавање на владение по тужбата на тужителот 
Сафет Берзати од Тетово, против тужениот Екрем 
Исмаили и Афет Исмаили двајцата од Тетово, 

ул."113" бр. 17, а сега на работа во Швајцарија со не-
позната адреса. 

Се повикуваат тужените да се јават во Основниот 
суд во Тетово, во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот или во истиот рок да определат свој пол-
номошник или достават своја точна сегашна адреса на 
живеење. Во спротивно, на истите ќе им биде опре-
делен привремен застапник кој ќе ги застанува нив-
ните права и интереси до правосилното окончување 
на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.719/99. (33100) 
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и услуги „БЕЛ ЦВЕТ" Љубиша и др. ДОО увоз-извоз 
ул. „Железничка станица" бр. 89, Куманово. 

Дејности: 01.13/2, 15.11, 151.2, 15.13, 15.20, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.81, 15.92, 15.93, 15.94, 20.10/1, 20.20, 
20.30, 20.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15 , 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 71.10, 71.21, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.40, 74.84, посредување и застапување 
во промет со стоки и услуги, реекспорт, малограничен 
промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југослави-
ја, комисиона продажба, продажба на стоки во консиг-
национи складишта. 

Управител на друштвото е Љубиша Лилиќ. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1345/ 

99. (31361) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10365/98, на регистарска влошка бр. 
020012764-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на ДООЕЛ во Друштво за производство 
и услуги и промет „ДАЦА КОМЕРЦ 5" Миле ДООЕЛ 
увоз-извоз, ул. „1" бр. 56, нас. Долно Којнаре, Кума-
ново. 

Дејности: 01.011/1, 01.11/2, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 
01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.20, 15.51, 15.61, 15.81, 
15.98/2, 19.20, 20.30, 20.40, 24.16, 24.17, 25.22, 28.11, 
28.12, 28.21, 28.75, 29..71, .29.72, 31.10, 45.41, 45.42, 
45ѕ43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/ 
2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.35, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.41, 52.42, 52.45, 52.46, 52.47, 52.4Ѕ, 52.72, 52.72/1, 
55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 
63.30, 71.10, 71.21, 74.12, 74.84. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10365/98. (31262) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2613/99, на регистарска влошка бр. 
020166597-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатие во Друштво за прои-
зводство, трговија и услуги, „ЛИПА-ТРЕЈД" Тони 
ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Маршал Тито" бр. 5/1, Велес. 

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.32, 15.33, 15.42, 15.43, 
15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
15.24, 36.11, 36.12, 36.13, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11; 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27,-52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45 , 52.46, 52.47 , 52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 55.30, 55.3041, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24 63.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи,, услуги на меѓу-
народен транспорт на стоки и услуги, меѓународна 
шпедиција, трговско застапување и посредување, кон-
статација, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара во висина на сите свои средства. 

Овластено лице за застапување е Тони Јовановски, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2613/ 
99. ' (31363) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4710/99, на регистарска влошка бр. 
020152857-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги „ДЕКИ КОМЕРЦ" Билјана, 
ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Васил Главинов" бр. 19, Ве-
лес. 

Дејности: 01.11/1 01.11/2, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 
01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23 , 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 
15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.43, 15.51, 15.52, 15:81/1, 
15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.93, 
15.94, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/ 
2, 17.52, 17.54/1, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 
19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 26.21, 26.22, 
26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.70, 27.41, 36.11, 
36.12, 36.13 , 36.14, 36.15 , 36.50, 36:61, 36.62, 36.63, 
45.05 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/ 
1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
«51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.64, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 52.33 , 52.41, 
'52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 
72.30, 72.50, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 
93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени / 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки 
и услуги, меѓународна шпедиција, трговско застапува-
ње и посредување, консигнација, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
настапува во свое име и за своја сметка, а за обврски-
те сторени во правниот промет со трети лица дру-
штвото ќе одговара во висина на сите свои средства. 

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Илковска Билјана, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4710/ 
99. (31364) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1646/99, на регистарска влошка бр. 
020159987-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар. 
Трговското друштво за производство, трговија, уго-
стителство и услуги „САТЕКС" Садри и Мирсад, 
ДОО увоз-извоз, Камењане, општина Камењане. 

Основач: Садри Веапи и Мирсад Меапи од Камења-
не. 

Управител: Садри Веапи без ограничување. 
Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 24.15, 24.20, 36.12, 

36.13, 45.21, 31.20, 61.62, 45.32, 45.33, 45.41, 45.44, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.40, ^50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.47, 51.51,- 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52:50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 60.22, 
60.23, 60.24, 74.84, 17.21, 17.22, 17.30, 17.40, 17.54, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, 
а одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I ~ Скопје, Трег. бр. 1646/ 
99. (31365) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13214/98, на регистарска влошка бр. 
020142487-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Трговското друштво за производ-
ство и трговија „ЧИНГ ХЕМИКАЛ КО" Петре, 
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ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Јуриј Гагарин" бр. 33/ 
44, Скопје. 

Дејности: 15.71, 15.72, 15.91, 1.95, 15.98/1, 15.98/2, 
24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15 , 24.16, 24.17 , 24.30, 
24.51, 24.52, 24.61, 24.62, 24.63, 24.64, 24.66, 25.21, 
25.22, 25.23 , 25.24, 36.63, 45.31, 45.33 , 45.34 , 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/ 
1, 50.40/2, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 63.40, 70.31, 71.33, 71.34, 
72.30, 72.60, 74.12, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, реекспорт, по-
средување во промет со стоки и услуги, малограничен 
промет со сите соседни земји СР Југославија, Албани-
ја, Грција и Бугарија. 

Истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските створени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и на-
дворешен промет е Петре Чингаров, управител без 
ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13214/98. (31366) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9895/98, на регистарска влошка бр. 
020171547-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на СТД во ТП на Трговија на мало 
Ибиш Тахир Самет „ЗЛАТЕН ДЕЛИШЕСТ" ТП, ул. 
„Виетнамска" бр. 1, Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 52.27. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сто-
рените обврски одговара со сиот свој имот лично. 

Управител е Ибиш Тахир Самет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9895/ 

98. (31367) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1096/98, на регистарска влошка бр. 
020128447-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
Претпријатието за градежништво, услуги и трговија 
„СОНЦЕ Ѕ" ЦО увоз-извоз, н.м. Илинден, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 177, Скопје. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.52, 20.40, 
21.11, 21.12, 15.81, 15.86, 15.98/2, 45.11, 45.12, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43 , 45.44, 45.45, 45.50, 50.30/1, 
50.30/2, 50.10, 50.40/2, 51.13, 51.21, 51.23, 51.31, 51.34, 
51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.24, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.46, 52.48, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/5 , 93.02, 92.33, 92.61, 92.62, 92.72, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, пренос на стоки во 
меѓународниот сообраќај, превоз на патници во меѓу-
народниот сообраќај, услуги во меѓународниот сообра-
ќа^ реекспорт, консигнациона продажба, малограни-
чен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. 

Јонче Николовски, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1096/ 

98. (31368) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5978/99, на регистарска влошка бр. 020172957-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец, Млечен ресторан „СЛАВНА ДЕ-
БАРЦА" А.К. ТП Велиноски Петре Дејан „Ѓ. Петров" 
бр. 60/2, лок. 7, Скопје. 

Дејности: 15.81/1 производство на леб и печива во 
свежа состојба; 55.30/2, услуги на други угостителски 
објекти. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Велиноски Петре* 
Дејан - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5978/ 
99. (32698) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3134/99, на регистарска влошка бр. 020168587-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар трговецот 
поединец Автотакси „ЦРНИ" ТП Шабан Рецеп Фазли-
овски, ул. „Благоја Паровиќ" бр. 64-4-3, Скопје. 

Дејност: 60.22 такси превоз. 
Во правниот промет са трети лица одговара лично 

со целиот свој имот. 
Во правниот промет со трети лица настапува во свое 

име и за своја сметка. 
Шабан Рецеп Фазлиовски, управител без ограничу-

вање. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3134/ 

99. (32699) 

Основниот суд Скопје I С к о п ј е , со решението 
Трег. бр. 11607/99, на регистарска влошка бр. 
020177167-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ, согласно ЗТД на Друштвото за 
производство, трговија и услуги „ФОРТИ", Даме ДО-
ОЕЛ увоз-извоз Нов Дојран - Стар Дојран, ул. „Мирче 
Ацев" бр. 29. 

Основач е Даме Матаничков. 
Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17,16, 17,17, 17.30, 

17.40,17.40/1,17.40/2,17.51,17.52,17.53,17.54,17.54/1, 
17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 72.18, 18.10, 18,21, 18.22, 
18.23,18.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/ 
2, 50.40/43, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37 , 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
74.84, 93,05; надворешна трговија со прехранбени про-
изводи; надворешна трговија со непрехранбени произ-
води; малограничен промет со Грција, Бугарија, Алба-
нија и СР Југославија; услуги на меѓународниот тран-
спорт на стоки и патници; меѓународна шпедиција; по-
средуваа и застапување во прометот на стоки и 
услуги. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Матаничков Даме - управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11607/ 
99. (32700) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

при Основниот суд Неготино, под Рег.бр. 32/99, се за-
пишува Кајакарски клуб на диви води "Просек" од Де-
мир Капија. 

Кајакарскиот клуб на диви води "Просек" од Демир 
Капија, се основа поради поттикнување, омасовување, 
развој, унапредување и афирмација на кајакарството 
на диви води како спортска дисциплина, развивање на 
спортското и техничкото воспитување кај своите чле-
нови, особено со помладите категории како кадети, 
кадетки, младинци, младинки, сениори и сениорки, ка-
ко и грижа за здравствената заштита на спортистите. 

Седиштето на Клубот е во Демир Капија. 
Од Основниот суд во Неготино. (33078) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Неготино, под Рег.бр. 19/98, се за-
пишува Здружението на граѓани "Организација на же-
ните на Општина Неготино", со седиште во Неготино. 

Здружението ќе го застапува и претставува во прав-
ниот промет лицето Јуришиќ Родна од Неготино. 

Здружението е регистрирано заради развој, осозна-
вање и исполнување во целост на меѓународни!^ кон-
венции и универзалната декларација за еднаквост, пра-
ва и слободи, безполова дескриминација. 

Од Основниот суд во Неготино. (33080) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Неготино, под Рег.бр. 21/99, се за-
пишува Фудбалски клуб "Партизан" од Тимјаник. 

Фудбалскиот клуб "Партизан" од Тимјаник, се осно-
ва поради спортување и рекреирање на младинци и 
други граѓани, обезбедување на постојан развој на 
фудбалскиот спорт врз основа на аматеризам и развој, 
грижа за здравствена заштита на фудбалерите и при-
мена на научните достигнувања во спортската дисци-
плина заради унапредување на фудбалската игра како 
и учество во лига натпреварувања кои ги организира 
ОФС и ФСМ. 

Седиштето на Клубот е во Тимјаник. 
Од Основниот суд во Неготино. (33082) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Неготино, под Рег.бр. 31/99, се за-
пишува Здружение за одгледување и заштита на расни 
птици и ситни животни "Опстанок" од Неготино. 

Здружението за одгледување и заштита на расни 
птици и ситни животни "Опстанок" од Неготино се ос-
нова поради преземање на мерки за заштита, одгледу-
вање и унапредување на расните птици и ситните жи-
вотни, организира предавања, курсеви и семинари од 
областа на одгледувањето и заштитата на расните пти-
ци и ситните животни на генетска основа, воспоставу-
ва и негува пријателски односи со други здруженија ка-
ко и покренува и развива изложби на расни птици и 
ситни животни. 

Седиштето на Клубот е во Неготино. 
Од Основниот суд во Неготино. (33084) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Неготино, под Рег.бр. 12/99, се за-
пишува Спортско риболовно друштво ФК "9-ти Мај" 
од Неготино. 

Спортско риболовното друштво ФК "9-ти Мај" од 
Неготино се основа поради развивање и унапредување 
на спортскиот риболов во согласност со потребите на 
членството, а во согласност со програмите на здруже-
нието на спортски риболовци Неготино како и залага-
ње за омасовување на спортскиот риболов, успешно 
спортување и репрезентирање со свои членови на нат-
преварите. 

Седиштето на друштвото е во Фабриката за кабли 
"Неготино" во Неготино, ул. "Индустриска" бб. 

Од Основниот суд во Неготино. (33085) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда•ции 
на Основниот суд Гостивар, под Рег.бр. 61/99, се 
запишува здружение на граѓани Фудбалски клуб "ГФК 
ГОСТИВАР" - Гостивар, со седиште на ул. "Живко 
Брајкоски" бб, Гостивар, кое го застапува претседате-
лот - Зендели Али од Гостивар. 

Цели и задачи на клубот се грижата и омасовува•ње 
на фудбалскиот спорт во клубот и развивање на 
внатрешни, демократски односи и влијанието на член-
ството врз работата на своите органи и тела, работи 
на стручното издигнување и усовршување на своето 
»членство по пат на организирање на разновидни фор-
ми на воспитно образовни и стручни дејности, развива-
ње и јакнење на спортскиот морал на своето членство, 
развивање на спортската дејност помеѓу работните и 
младите луѓе почнувајќи од општина и пошироко низ 
цела РМ, развивање на меѓучовечки односи меѓу спор-
тистите во градот, грижата, афирмирањето, стручното 
усовршување и стимулативни мерки и други работи 
како на клубот така и на младите луѓе се од ас>пект на 
спортот. 

Од Основниот суд во Гостивар. (33086) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Н.РЕГ. 
ЗГ.бр. 250/99 од 30.IX.1999 година, го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на "Интернационал Карате До 
Шотокаи - организација за Македонија" - Скопје, со се-
диште во Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр.5. 

Дејноста на "Интернационал Карате До Шотокаи -
организација за Македонија" - Скопје е: поттикнување, 
омасовување, развој и унапредување на карате спор-
тот, координирање и усогласување на програмските 
активности на човекот, да води грижа за квалитетот 
на членовите и нивно перманентно учество на сите ка-
рате натпревари и манифестации, да води грижа за об-
јектите во кои ја одвива својата основна дејност - тре-
нингот, се грижи за унапредување на здравствената 
заштита на каратистите, учествува и организира др-
жавни и меѓународни натпревари од пријателски и 
официјален карактер и да развива соработка со сите 
карате клубови и организации во државата. 

Со денот на запишувањето во Регистарот "Интерна-
ционал Карате До Шотокаи - организација за Македо-
нија" - Скопје, се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (33172) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 1.Рег. 
ЗГ.бр. 240/99 од 20.1Х.1999 година, го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на здружени<ето на граѓани Нинџа 
клуб "Скопје" - Скопје, со седиште на бул. "Асном" бр. 18/3-17 Скопје. 
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Основните цели, задачи и дејност на здружението на 
граѓани Нинџа клуб "Скопје" - Скопје, се масовно оп-
фаќање на пионери, младинци и возрасни со цел запо-
знавање и изучување на нинџа техники, рекреативен 
приод на спортот, аматерски приод кон нинџа спортот, 
професионален приод кон нинџа спортот, учество и 
организација на државни и меѓународни натпревари од 
официјален и пријателски карактер. 

Здружението на граѓани Нинџа клуб "Скопје" -
Скопје ќе го застапува и претставува во правниот про-
мет овластеното лице. 

Со денот на запишувањето во Регистарот здружение-
то на граѓани Нинџа клуб "Скопје" се стекнува со свој-
ство со правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (33359) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 31/99 
од 22.01.1999 година го запиша во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Фудбалскиот клуб "Гев-
гелија" од Гевгелија, со седиште во Гевгелија. 

Скратено име на клубот е ФК "Гевгелија" од Гев-
гелија. 

Основна дејност на здружението е омасовување и 
развој на фудбалскиот спорт - особено со помладите 
категории на лица, учество на клубот во организиран 
систем на натпревари, како и меѓународни натпревари 
од официјален и пријателски карактер. 

Лице овластено да го застапува здружението е Софи-
јанов Атанас од Гевгелија. 

Подрачјето на дејствување на ФК "Гевгелија" од Гев-
гелија е територијата на Општина Гевгелија. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (33368) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека во Региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации под РЕГ.бр. 
157/99 е запишан Женски одбојкарски клуб "ШКЕН-
ДИЈА" од Тетово. 

Работа и активности на здружението е поттикнува-
ње, унапредување и помагање во активности и акции 
насочени кон унапредување и популаризација на од-
бојкарскиот спорт, создавање материјални, стручни и 
кадровски услови за репрезентирање на истиот и слич-
но по член 11 од Статутот од 09.09.1999 година. 

Седиште на здружението е во Тетово, ул. "Браќа Ми-
ладинови" 91, а ќе делува на подрачјето на територг-
јата на Република Македонија. 

Од Основниот суд во Тетово, (33375) 

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ.бр. 35/99 
од 23.04.1999 година го запиша во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации Енигматскиот клуб 
"Цепиум" од Гевгелија, со седиште во Гевгелија. 

Скратено име на клубот е ЕК "Цепиум" од Гевгелија. 
Основна дејност на здружението е поттикнување и 

развој на интересот кај сите возрасни за поактивно 
занимавање со енигматика, решавање на крстозбори, 
составување на крсгозбори, организирање на натпре-
вари на ниво на општина и меѓу клубовите на Републи-
ката и друго. 

Лице овластено да го застапува здружението е Дими-
тар Ќаев од Гевгелија. 

Подрачјето на дејствување на ФК "Гевгелија" од Гев-
гелија е територијата на Општина Гевгелија. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (33400) 

Основниот суд Кочани, со решение Зг.бр. 40/99 утвр-
ди дека програмата и статутот на Еколошкрто друшт-
во "Липа" од с.Чешиново, го запиша во судскиот регис-
тар под реден бр. 40 за 1999 година. 

Здружение на граѓани Еколошко друштво "Липа" 
с.Чешиново, со скратен назив Е•Д. "Липа" од с.Чеши-
ново, основано заради следење на еколошката состој-
ба на потесното и поширокото подрачје на РМ, покре-
нување на активности за унапредување и заштита на 
животната средина. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штината и пошироко, а неговото седиште е во с.Чеши-
ново. 

Од Основниот суд во Кочани. (33402) 

Л И К В И Д А Ц И И 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд Л.бр.343/99 од 14.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Иртекс" 
д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул."Ѓ.Петров" бр.26 6/4-
15 од Скопје со жиро сметка 40120-601-315530. 

За ликвидатор се определува лицето Димитровска 
Мирјана од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр.10/44 и 
тел.126-004. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32208) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.685/99 од 23.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "Бетехна" д.о.о. Скопје, ул."На-
роден фронт" бр.31/2, Скопје со жиро сметка 40100-
601-364490. 

За ликвидатор се определува лицето Тасевски Де-
нис, ул. "Народен Фронт" бр.31/2. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32347) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.820/99 од 16.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, консалтинг и инжене-
ринг "Арарат" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул."Ва-
сил Ѓоргов" бр.24-3/19, Скопје со жиро сметка 40100-
601-191801. 

За ликвидатор се определува лицето Горан Попо-
виќ, ул."Васил Горгов" бр.24-3/19. 
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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 Републи-
ка Македонија" до ликвидаторот со пријава во два 

( примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од 
денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32428) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.746/99 од 26.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и'надворешен промет на 
големо и мало "Металик" д.о.о. Куманово, ул."Вара-
ждинска" бр.8 од Куманово со жиро сметка 40900-601-
13586. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Ден-
ковски, ул."Трета М.У.Б." бр.67-ц/9. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32609) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.747/99 од 26.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско услужно претпријатие "Мишел Комерц" д.о.о. 
Куманово, ул."Трета М:У.Б." бр.67-3/8 од Куманово 
со жиро сметка 40900-601-27541. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Ден-
ковски, ул. "Трета М.У.Б." бр.67-ц/9. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32610) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение па овој суд Л.бр.498/99 од 07.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над доллшикот Ус-
лужно трговско претпријатие "Ариско" д.о.о. Скопје, 
ул."В.С.-Бато" бр. 19/3-28 од Скопје со жиро сметка 
40100-601-250202. 

За ликвидатор се определува лицето Виолета Или-
евска, ул. "Ѓорѓи Сугаре" бр.2-1/4. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30" 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32622) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.589/99 од 14.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Графо-
скопје-Комерц" д.о.о. Скопје, ул."Трифун Бузев" бр. 
3/4-10 од Скопје со жиро сметка 40120-601-129337. 

За ликвидатор се определува лицето Виолета Или-
евска, ул. "Ѓорѓи Сугаре" бр.2-1/4. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32623) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.823/99 од 02.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско услужно претпријатие "М-Моделс" ц.о. Скопје, 
ул.°Христо Чернопеев" бр.б-б од Скопје со жиро сме-
тка 40100-601-341606. 

За ликвидатор се определува лицето Миновска Ели-
савета, ул."Народен Фронт" бр.27/28 ител.110-535. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32625) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.825/99 од 21.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, угостителство и услуги, екс-
порт-импорт "Интерпроект" ц.о. Скопје, ул."Методи-
ја Митевски" бр. 11-2/6 од Скопје со жиро сметка 
40100-601-51446. 

За ликвидатор се определува лицето Миновска Ели-
савета, ул."Народен Фронт" бр.27/28 и тел.110-535. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
денд, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32626) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд ЈТ.бр.824/99 од 22.09Л999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "Бе-
ти-Компјутинг" д.о.о. Скопје, ул."Петар Манџуков" 
бр.42-б од Скопје со жиро сметка 40100-601-245882. 

За ликвидатор се определува лицето Миновска Ели-
савета, ул."Народен Фронт" бр.27/28 и тел.110-535. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32627) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.819/99 од 27.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно, услужно и трговско претпријатие на големо 
и мало "Снегот" ц.о. увоз-извоз Скопје, ул."Б.Мен-
ков" бр.1-3/6, Скопје со жиро сметка 40100-601-158841. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул."Ј.Сандански" бр.50/3-4. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32629) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.905/99 од 09.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "Микена-Трејд" ек-
спорт-импорт п.о. Скопје, ул."Славејко Арсов" бр.14 а 
од Скопје со жиро сметка 40100-601-370762. 

За ликвидатор се определува лицето Накова Дани-
ца, ул."Х.Т.Карпош" бр.4 и тел.277-956. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32661) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.508/99 од 07.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство,, трговија на големо и 
мало "Титлис-Мак" д.о.о. Скопје, ул."Јани Лукроски" 
бр.7-7/4 од Скопје со жиро сметка 40110-601-89519. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Дими-
тровска, ул." Јани Лукровски" бр.10/44 и тел.126-004. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32843) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.487/99 од 03.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно прометно услужно претпријатие на големо и 
мало "Медна" Скопје, ул."Шандор Петефи" бр.10-аод 
Скопје со жиро сметка 40100-601-15372. 

За ликвидатор се опредедува лицето Мирјана Дими-
тровска, ул."Јани Лукровски" бр.10/44 и тел.126-004. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32844) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.702/99 од 15.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие производно, трговско.и услужно "Емин-
Комерц" увоз-извоз ц.о. Тетово, с.Милетино од Тето-
во со жиро сметка 41500-601-370027. 

За ликвидатор се определува лицето Бранко Мило-
савлевски, ул."132" бр.4. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32851) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.644/99 од 07.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Про-
изводно, трговско претпријатие "Наш Стил" експорт-
импорт д.о.о. Тетово, ул."М.Тито" бр.74/6 од Тетово 
со жиро сметка 41500-601-53531. 

За ликвидатор се определува лицето Златко Телев-
ски, ул."Маршал Тито" бр.74/6. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32852) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ј1.бр.965/99 од 30.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Мега 
Инвест" увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул."Костурска" бр. 
1/2-4 од Скопје со жиро сметка 40100-601-293441. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул."Јане Сандански" бр.50-3/4. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33034) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ј1.бр.996/99 од 23.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Ра-
диостаница "Радио-Тумба" ц.о. Куманово од Кумано-
во, ул. "В. Драгомански" бр.12, со жиро сметка 40900-
603-1702. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул."Јане Сандански" бр.50-3/4. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33035) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.623/99 од 04.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Ште-
дилница "Амсм" АД Скопје, ул."И.Р.Лола" бр.51 Ско-
пје со жиро сметка 40100-625-1216. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул."Јане Сандански" бр.50-3/4 и тел.452-084. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33036) 

Се заклучува ликвидациона постапка над претприја-
тието за производство, инженеринг, изведување, про-
мет на големо и мало "Процесор" ц.о. бул."Јане Сан-
дански" бр.116-5/4 и жиро сметка 40100-601-310039 от-
ворена со решение Л.бр.69/98 од 23.11.1998 година на 
овој суд. 

По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар при овој 
суд. 

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка 
на должникот да се уплатат на основачот од Скопје 
Стефан Милин Димитровски, ул."Фрањо Клуз" бр. 
24/9. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33037) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.966/99 од 30.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "Лав Компани" ц.о. 
Скопје, ул."Н.Петров" бр.10-б Скопје со жиро сметка 
40100-601-307703. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул."Јане Сандански" бр.50-3/4. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33057) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.769/99 од 17.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
П.О.З. Аптека "Филиз-Фарм" Агим Бислими ДООЕЛ 
Куманово, ул." 11 Ноември" бр.50-а, со жиро сметка 
40900-603-2715. 

За ликвидатор се определува лицето Бајрами Авни, 
ул."Октомвриска Револуција" бр.52/3. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33089) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд Л.бр.977/99 од 22.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "Уни Комерц-Траде" д.о.о. Скоп-
је, ул."Н.Русински" блок 4, локал 5-6 од Скопје со жи-
ро сметка 40120-601-351095. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, бул." АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32987) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд Л.бр.851/99 од 10.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "Ак-
ва" Радомир ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, уд. "Трифун 
Хаџијанев" бр.1/13 со жиро сметка 40110-601-109051. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - С* опје. (32988) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд Л.бр.972/99 од 24.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско друштво за производство, трговија и услуги 
"Зеленеа" Славица ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Шидска" бр. 17 а, Скопје со жиро сметка 40120-601-
258648. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, бул." АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32990) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд Л.бр.347/99 од 22.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и деловни услуги експорт-
импорт "Гук-Комерц" ц.о. Скопје, ул."Леринска" бр. 
27-6 од Скопје со жиро сметка 40120-601-87764. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, бул." АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (32991) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.1075/99 од 30.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на 
големо и мало и услужни дејности "Ма-Пет Комерц" 
Скопје, ул."Скоевска" бр.1/2-6 од Скопје со жиро 
сметка 40100-601-114049. 

За ликвидатор се определува лицето Стефан Фили-
повски. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33030) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд Л.бр.901/99 од 30.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за менаџмент консалтинг "Смарт Кон-
салтинг" д.о.о. Скопје, ул."Козара" бр.42-1/10 од Ско-
пје со жиро сметка 40100-601-286744. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул." Јане Сандански" бр.50-3/4. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33031) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.928/99 од 30.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за угостителство и трговија на големо и 
мало во приватна сопственост "Вен" експорт-импорт 
ц.о. Скопје, ул."Шарски одред" бр. 12 од Скопје со жи-
ро сметка 40100-601-171922. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул."Јане Сандански" бр.50-3/4. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33033) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште - нива на КП 1414, 

план 6, скица 18, во м.в."Питалиеви Ниви", класа 6, 
површина од 2338 м2, во КО Смоквица сопственост на 
Бундов Јован од Смоквица, за цена од 30.000,00 денари. 
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Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот, Нада Пр©чкова, ул."Васо Карајанов" бр.4-а во 
Гевгелија. (32166) 

Сопственикот Црвенкоски Грозде од Скопје, ул. 
"Франце Прешерн" бр.60 В,продава недвижен имот и 
тоа: шума на КП бр»з38 во м.в."Црвени кладенци", 
класа 5, површина од 3000 м2, шума на КП бр.388 во 
м.в."Вртешка", класа 5, површина од 4924 м2; нива на 
КП бр.4826/3 во м.в,"Даб", класа 3, површина од 2404 
м2; нива на КП бр.5032 во м.в."Лутике", класа 5, повр-
шина од 719 м2 сите во КО Слатино, по Поседовен лист 
бр.24, за цена од 46.000,00 денари. 

Се повикуваат лицата со првенствено право, како и 
сите заинтересирани лица, изјавите за прифаќање на 
понудата да ги достават до нотар, Тана Топалоска, ул. 
"Македонски просветители" бб, Охрид, во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", во спротивно го губат правото на пр-
венство. (32168) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
1030/2 со површина од 430 м2, на м.в."Истра", означена 
како кат. кул тура-нива, класа 8, за КО Љубанингга-
Охрид, опфатена во ПЛ бр. 501, сопственост на Сотиро-
ски Тодор од с.Љубанипгга - Охрид, за цена од 90.000,00 
денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Дескоска Гордана, ул."Македонски Пеосвети-
тели" бр.8 во Охрид. (32169) 

Се продава з«емјоделско земјиште во КО-Кавадарци 1 
(вон), КП 4640, план 009, скица 009, м.в.'Толигаз", кат. 
кул тура-лозје, класа-3, површина од 5418м2, и КП 5215, 
дел 1, план 009, скица 009, м.в?"Бели камења", кат.кул-
тура-лозје, класа 4, површина од 1245 м2, во сопстве-
ност на Илија и Стојче Стефанови од Кавадарци 1/2 
(една половина) идеален дел видно од Имотен лист бр. 
346 за цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право 
на првенство на купување-сопственици, заеднички соп-
ственици, сосопственици и соседи (чие земјиште грани-
чи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќа-
ат понудата писмено да се изјаснат со доставување на 
истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алек-
сов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ". Во 
спротивно, го губат правото на првенство. (32315) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на 
КП број 332/1, план ,4, скица 8, м.в."Поточани", класа 4, 
површина од 2106 м2, во КО Сенокос, сопственост на 
Хамиди Абдулхамид Земри, с.Сенокос, за цена од 
70,200,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
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РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Весна Василеска,ул."Б.Гиноски"бб во Гости-
вар. (32316) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр, 
1137/1-4-2 нива од 3 класа на м.в."Орашка" површина 
од 1055 м2, по П.Л. бр,295 за К.О. Врапчиште, сопстве-
ност на Сулејмани Абдулселам Алинадр и Сеулејмани 
Абсулселам Аднан двајцата од ^.Врапчиште за цена од 
100,000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл.14 од Зако-
нот за земјоделското земјиште ("Службен весник на 
РМ" бр. 25/98) имаат право на првенствено купување да 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфул.аи, ул."Кеј Братство" бр.5-А, 
Гостивар. (32317) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик, 
'парцела број 793, м.в."Оризари" нива, површина од 
1342 м2, во КО Чифлик, сопственост на Ѓорѓиев Зоран 
од Скопје, ул."Козле" бр.134-б, за цена од 12.170,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат 
до нотарот Бинов Гело, ул."Маршал Тито" бр. 138, Не-
готино. (32321) 

Јагуриноски Владимир од Прилеп, ул."Егејска" бр.73 
врши размена на недвижен имот заведен во ПЛ бр.394 
за КО Пашино Рувци, број на парцела 750 пасишта 
класа 1 површина 1498 м2, број на парцела 751 нива 
класа 5 површина 2896 м2, број на парцела 853 нива 
класа 3, површина 2174 м2, број на парцела 1023/2 нива 
класа 4 површина 2989 м2, како и една идеална поло-
вина од недвижен имот заведен во ПЛ бр.393 за КО Па-
шино Рувци број на парцела 91 нива класа 2, површина 
4890 м2, број на парцела 586 нива класа 2 површина 819 
м2, број на парцела 586 двор во површина 500 м2, куќа 
површина од 122 м2, број на парцела 587 нива класа 2 
површина 1741 м2, број на парцела 588 нива класа 2 
површина 2081 м2, број на парцела 596 нива класа 2 
површина 916 м2, број на парцела 1666 градина класа 3 
површина 490 м2, број на парцела 1666 нива класа 4 по-
вршина 502 м2, број на парцела 1856 нива класа 3 повр-
шина 5718 м2, број на парцела 1856 градина класа 3, по-
вршина 800 м2. 

Размената се врши за куќа во Прилеп со површина од 
42 м2, и двор во површина од 57 м . 

Се повикуваат сосопствениците како и сопственици-
те чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Боге Дамески, ул."Андон Славејко" бр.8, При-
леп. (32318) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Јагуриноски Тасе од с.Пашино Рувци врши размена, 
на својот идеален дел од следниот недвижен имот заве-
ден "во ПЈ1 бр.2203 за КО Прилеп 1 број на парцела 
3428 на ул."Егејска" бр.73 под објект 84 м2, и двор 114 
м2, за недвижен имот куќа во село Пашино Руфци и 
земјоделско земјиште во површина од 19 декари без ог-
лед на класа кое ќе се наоѓа во село Пашино Руфци. 

Се повикуваат сосопствениците како и сопственици-
те чие земјиште граничи со земјиштето што се разме-
нува, во рок од 30 дена од денот На објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Боге Дамески, ул."Андон Славејко" бр.8, При-
леп. (32319) 

Се продава земјоделско земјиште - овошна градина 
построена во КО Кажаново, на КП бр.1125/4, план 9, 
скица 25, м.в."Стари лозја", класа 4, површина од 872 
м2, сопственост на Живка Илиќ, Миодраг Илиќ и Не-
над Илиќ за цена од 45.344,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чиб земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата Во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зорица Пулејкова, ул."К.Ј.Питу" бр.15, Т.Ц. 
Скопјанка, Скопје. (33678) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 182969 на име Имер Јонузи, с. Слатино, 
Тетово. 
Пасош 1151968/98,издаден од УВР - Куманово на име 

Аљији Шефки, с. Ваксинце,Куманово. (33070) 
Пасош бр .124182/93»издаде» од УВР - Скопје на име 

Александар Блажески, ул.Ѓ. Капчев бр.47,Скопје. 
Пасош бр. 1064136/98,издаден од УВР - Куманово на 

име Сел»адин Азири, с. Опае,Куманово. (33118) 
Пасош бр.434971/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Костов Борис,ул. В. Ѓоргов бр.20/1-21,Скопје. (33119) 
Пасош бр.0829225,издаден од УВР - Прилеп на име 

Беќироски Садрија, с. Дебреште,Прилеп. (33120) 
Пасош бр,0921008 на име Ѓоргиев Атананс. Ораовица, 

Радовиш. (33121) 
Пасош бр.958020/96, издаден од УВР - Куманово на име 

Бацевска Емилија,ул. Октомвриска Револуција 4/4-18, 
Куманово. (33132) 
Пасош бр.0567423/95»издаден од УВР - Велес на име 

Маја Амбарова, ул .Белградска бр.82/1-3,Велес. (33138) 
Пасош бр.0702710, издаден од УВР - Скопје на име 

Рамадан Алиовски, с. Кадино,Скопје. (33151) 
Пасош бр.З 87529/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Кимет Садик, ул. А. писевски бр. 10,Скопје. (33153) 
Пасош бр. 1096300, издаден од УВР - Куманово на име 

Салихи Ќенан, с. Алигерце,Куманово. (33154) 
Пасош бр.0469848, издаден од УВР - Велес на име 

Петре Леов, ул.Костурска бр.51,Велес. (33155) 
Пасош бр. 103 9000/97,издаден од УВР - Скопје на име 

Сабри Буши, ул. С,Стефковска бр. 147,Скопје. (33157) 
Пасош бр. 1005668/97,издаден од УВР - Скопје, на име 

Рушити Бесник, бул. Паризански одреди 6/1,Скопје. 

Пасош бр. 1228281/98,издаден од УВР - Тетово на име 
Јетмир Љимани, с. Желино,Тетово. (33163) 
Пасош бр.1232169/99, издаден од УВР - Скопје на име 

Рахман Зеќири, ул. Б. Менков 3 а/1-4,Скопје. (33185) 
Пасош бр.771719/96, издаден од УВР - Скопје на име 

Емин Себастијан, ул.Че Ге Бара бр.27,Скопје. (33186) 
Пасош бр.0975757/97,издаден од УВР - Скопје, на Име 

Емин Шашиме,ул.Иљо Војвода бр.29,Скопје. (33187) 
Пасош бр.0829437, издаден од УВР - Прилеп на име 

Исмаилоска Ајтен,ул. Авал а бр.30,Прилеп. (33190) 
Пасош бр. 1060819, издаден од УВР - Прилеп на име 

Исм аил оски Тахир,Прилеп. (33191) 
Пасош бр.730462,издаден од УВР - Штип на име Конев 

Лазар, ул.Б.Мучето бр. 12,Штип. (33192) 
Пасош бр.293920 на име Димовски Михајле, ул. Борис 

Кидрич бр.118,Битола (33193) 
Пасош бр.1179006,издаден од ОВР - Дебар на име 

Амети Мукадес, ул.Н.Венец бб,Дебар. (33194) 
Пасош бр.304387 на име Амети Шефи» с. Боговиње, 

Тетово. (33195) 
Пасош бр.880766/96,издаден од УВР - Тетово на име 

Идризи Мехмед, с.Полотица,Тетово. (33207) 
Пасош бр.436849/94, издаден од УВР - Скопје на име 

Љубе Деловски, ул.Варшавска бр.94,Скопје. (33219) 
Огласот за пасош објавен во "Службен весник на РМ" 

бр. 59 од 15.09.1999 година на име Стевановиќ Саша, 
ул.Народна револуција -1/2,Куманово се сторнира 
Пасош бр.611288, издаден од на име Чобанов Никола, 

ул.Кузман Капидан бр. 18,Охрид. (33314) 
Пасош бр. 1282293, издаден од на име Селими Сафет, 

с.Речане, Гостивар. (33316) 
Пасош бр.245837, издаден од на име Ејуп Мустафа, 

с.ТребошДетово. (33320) 
Пасош издаден од на име Севдије Хајрулаи,ул.К.Ј.П. 

бр. 116,Тетово. (33321) 
Пасош бр.1113557,издаден од на име Стајковска 

Фрона,Берово. (33322) 
Пасош бр.639924/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Фикрет Жиље, ул. ССтефкова бр. 167,Скопје. (33325) 
Пасош бр.320877,издаден од УВР - Скопје на име 

Рамадан Сали, ул.П. Драганов бр.28,Скопје. (33335) 
Пасош бр.30597,издаден од УВР - Скопје, на име 

Гроздан Ивановски ул.А.Велков 37 бб,с.Стајковци, 
Скопје. (33336) 
Пасош бр.475906/94, издаден од УВР - Скопје на име 

Арифовска Санија, ул. Бутелска бр.76,Скопје. (33347) 
Пасош бр.976679/97,издаден од УВР - Скопје на име 

Баки Фазлија, с. Огуденичани,Скопје. (33354) 
Пасош бр.0951189,издаден од на име Георги Димитров, 

с.Зрновци,Кочани. (33405) 
Пасош бр.903012, издаден од на име Халили Дашурије, 

с.Неготино,Тетово. (33413) 
Пасош бр. 1073648/98, издаден од УВР - Скопје на име 

Исековски Мустафа, с. Чифлик,Скопје. • (33420) 
Пасош бр.520469, издаден од на име Асани Фетије, 

с. Лакавица,Гостивар. (33467) 
Пасош бр.1219512, издаден од на име Алили Басрије, 

с.Д•Бањица,Гостивар. (33469) 
Пасош бр.270963, издаден од на име Нура Блерим, 

с.Велешта,Струга. (33471) 
Пасош бр.1044916,издаден од на име Елези Нафи, ул. 

Мислешевски пат бр. 189,Струга. . (33473) 
Пасош бр.304501/94,издаден од УВР - Тетово на име 

Љума Сулејман, ул." 176" бр. 17,Тетово. (33494) 
Пасош бр.740305/95, издаден од УВР - Тетово на име 

~ ' ~ (33546) Низ^медин Амити, с. Глоѓи,Тетово. 
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Пасош бр.3615/92,издаден од УВР - Тетово на име 
Малиќи Хава, ул.Б.Кочовски бр. 11,Тетово. (33554) 

Пасош бр.616424, издаден од УВР - Куманово на име 
Фатмир Ќамиљи, с. Оризаре,Куманово. (33595) 
Пасош бр. 1273854, издаден од УВР - Скопје на име 

Таиров Суат, ул. Брсјачка буна бр.45,Скопје. (33597) 
Пасош бр .0983165/97, издаден од УВР - Куманово на 

име Карими Авдула, с.Опае,Куманово. (33600) 
Пасош бр.1128953, издаден од УВР - Скопје на име 

Таирова Шефика, ул. Демирхисарска бр.44,Скопје. 
Пасош бр. 1186201/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Азир Кенеди,Скопје. (33606) 
Пасош бр.638736/95, издаден од УВР - Скопје на име 

Кадри Рецепи, с. Грчец,Скопје. (33625) 
Пасош бр. 1073907/98, издаден од УВР - Скопје на име 

Шеваљ Незири, с. Грчец,Скопје. (33627) 
Пасош бр. 1071713/98,издаден од УВР - Тетово на име 

Имран Адеми, ул. Р. Цониќ бр.49,Тетово. (33628) 
Пасош бр.388771/94, издаден од УВР - Скопје на име 

Зоран Петровски, ул. Д. Чуновски бр.70/2-5,Скопје. 
Пасош бр.0655843/95,издаден од УВР - Велес на име 
Имеровски Сафит, с. Бузалково,Велес. (33674) 
Пасош бр.450836/94, издаден од УВР - Скопје на име 

Аземи Авдула, ул. Дижонска бр. 1/8,Скопје. (33679) 
Пасош бр.722342/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Сулејмани Фатмир, ул. 104 бр.45 а, с. Љубин,Скопје. 
Пасош бр.1231742/99,издаден од УВР-Скопје на име 

Антеска Славица, ул. Карпошово востание бр. 2/3-10, 
Скопје. (33682) 
Пасош бр. 1136992, издаден од на име Арбен Садики, 

с.Желино,Тетово. (33685) 
Пасош бр.529047, издаден од на име Вејсели Фатиме, 

ул.Драге Богески бр.32,Кичево. (33686) 
Пасош бр.854070,издаден од на име Бучковски Јовица, 

ул.Н.Револуција бр.58/2,Куманово. (33687) 
Пасош бр. 1120000, издаден од на име Мамер Хамди, 

ул. 160 бр.23,Тетово. (33689) 
Пасош бр. 1199296,издаден од на име Хамди Ферат,ул. 

Б.Миладинови бр.284,Тетово, (33690) 
Пасош бр.27840, издаден од на име Баловски Ацо, 

с.Враниигга,Струга. (33691) 
Пасош бр.678064/95, издаден од на име Караџиски 

Драгољуб,ул. 11 Октомври бр. 14/24,Скопје. (33692) 
Пасош бр. 1201954»издаден од на име Долински Ни-

колче, ̂ Јабланица, Струга (33693) 
Пасош бр.0105464,издаден од на име Симоновски 

Цане,ул.С.Митровица бр.40,Битола. (33694) 
Пасош бр.1208000,издаден од на име Исмајлоски 

Нимет,с.Лабуништа,Струга. (33695) 
Пасош бр. 184956, издаден од на име Мехмеди Ахмед, 

с.Бачишта,Кичево. (33696) 
Пасош бр.796900, издаден од на име Стефановски 

Драган,ул.Окт. Револуција бр.21/2,Куманово. (33698) 
Пасош бр.7969904, издаден од на име Стефановска 

Розета,ул.Окт. Револуција бр.21/2,Куманово. (33700) 
Пасош бр. 1172583/98,издаден од УВР - Скопје на име 

Зекирија Цури,ул. Дримкол бр.9,Скопје. (33730) 
Пасош бр. 485443/94,издаден од УВР - Струмица на 

име Кочевски Миќи, с. Василево бр. 342,Струмица. 
Пасош бр.0029998, издаден од ОВР - Валандово на име 

Дилберов Љупчо, ул.М.Тито бр.2,Валандово. (33761) 
Пасош бр.697765, издаден од УВР - Сгрумица на име 

Витанов Митко, с. Пиперево бр. 189,Струмица. (33763) 

Пасош бр. 828245/96, издаден од УВР - Тетово на име 
Салии Исак, с. Пршовце, Тетово. 

Пасош бр.828246/96, издаден од УВР - Тетово на име 
Салии Љатифе, с. Пршовце, Тетово. 

Пасош бр. 0030926/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Манушев Васил, ул."Салвадор Ал>енде" бр. 29, 
Скопје. 

Пасош бр. 1135484/98, издаден од ГУВР - Скопје на 
име Терес Емин, ул."Шуто Оризари" бр.130-а, Скопје. 
Чекови од бр.3913279 до 3913286,4419746,4419747 и 

4419748, од тековна сметка бр. 11848-69, издадени од 
Комерцијална банка АД-Скопје на име Шакири Фат-
мир,Скопје. (33495) 
Чекови од бр.4173881 до 4173883 , 3586804, 2649870, 

2605562 и 3698446, од тековна сметка бр.44059-06, изда-
дени од Комерцијална банка АД Скопје на име Рауфи 
Скендер,Скопје. (33550) 
Работна книшка на име Незир Аслани, с. Сарај, 

Скопје. (33619) 
Работна книшка на име Иса Дошљак,Скопје. (33658) 
Избирачка легитимација бр. 1473913А -01-01,издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Петровска 
Анита,Скопје. (33547) 
Избирачка легитимација бр. 14738924-01-01, издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Петровски 
Бранислав,Скопје. (33548) 
Избирачка легитимација бр. 13452709-01-01,издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Перковска 
Драгица,Скопје. (33552) 
Избирачка легитимација бр. 14687131-01-01, издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Ципушев 
Борис,Скопје. (33596) 
Избирачка легитимација бр.12660804--01-01,издадена 

од Министерство за правда Скопје на<име Огненоски 
Сашо,Скопје. (33609) 
Избирачка легитимација бр. 12657579-01-01,издаден од 

Министерство за правда,Скопје на име Огненоски Ки-
ро,Скопје. (33611) 
Избирачка легитимација бр.13543186-01-01,издадена 

од Министерство за правда,Скопје на име Ленче Ав-
товска,Скопје. (33620) 
Избирачка легитимација бр. 12662181-01-01,издадена 

од Министерство за правда,Скопје на име Огненоска 
Ленка,Скопје. (33623) 
Избирачка легитимација бр. 14591877-01-01,издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Милица Лу-
чиќ,Скопје. (33629) 
Избирачка легитимација бр. 14880186-01-01,издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Александар 
Николов,Скопје. (33675) 
Избирачка легитимација бр. 14737758-01-01,издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Поповска 
Дара,Скопје. (33676) 
Избирачка легитимација бр. 14739122-01-01,издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Чулеска 
Снежана,Скопје. (33677) 
Избирачка легитимација бр. 14662588-01-01,издадена 

од Министерство за правда Скопје на име Владе Боба-
новски,Скопје. (33681) 
Избирачка легитимација бр. 14519823-01-01,издаден од 

Министерство за правда, Скопје на име Јанев Борис, 
Скопје. (33683) 
Чек бр.842542-842546 на име Стојаноски Ратко, Гос-

тивар. Ѓ33323) 
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Чек бр.3786960, од тековна сметка бр.22411-39,издаден 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Софка Јан-
евска, Скопје. (33452) 
Работна книшка Пандовски Боро,Битола. (33115) 
Работна книшка на име Ташко Пупаловски, ул."11-ти 

Октомври"бр.82,Ресен. (33130) 
Работна книшка на име Мицкоска Љуба, ул. "Димитар 

Влаховмбр.16, Кичево. (33142) 
Работна книшка на име Јаковиќ Шериф, с. Здуње, 

Гостивар. ^ (33143) 
Работна книшка на име Ѓоргиевски Марјан, ул. 

Народна Револуција бр. 172,Куманово. (33146) 
Работна книшка на име Котески Круме,с. Новоселани, 

Прилеп. (33147) 
Работна книшка на име Коцева Елизабета,ул."Широк 

Дол" бр.26,Штип. (33149) 
Работна книшка на име Анд©новски Зоранчо, ул. 

"Партизанска"бр.23,Неготино. (33150) 
Работна книшка на име Смиќевска Славјанка, ул. 

Љ.Б.Пиш бр.93,*Тетово. (33206) 
Работна книшка на име Ангеловска Афродита, Маке-

донска Каменица »Кочани. (33208) 
Работна книшка на име Ангеловска Илка, ул. И. 

Присатенка бр.46,Прилеп. (33209) 
Работна книшка на име Аки Османи, с. Лојане, Кума-

ново. (33232) 
Работна книшка на име Ангелов Ацо, с.Штука, Сгру-

мица. (33233) 
Работна книшка на име Реџоски Авнији, с. Дебреигге, 

Прилеп. (33246) 
Работна книшка на име Муарем Скендер,Скопје. 
Работна книшка,издаден од на име Влатко Бочваров, 

Кочани. (33326) 
Работна книшка на име Додевски Синиша, Куманово. 
Работна книшка на име Сали Таир,Велес. (33328) 
Работна книшка на име Ариф Џеват,Скопје. (33386) 
Работна книшка на име Ќофкаровски Борислав, 

Скопје. (33387) 
Работна книшка на име Никола Поленак,Скопје. 
Воена книшка на име Новосадски Зоран,с. Двориште, 

Берово. (33210) 
Чековна картичка бр.930/62,издадена од Стопанска 

банка а.д. - Скопје.- Главна филијала - Штип на име 
Трајанова Магдалена,ул.Т.Прличев"бр.9,Штип. (33244) 
Чековна картичка бр.9176/914 и чекови од бр. 2350116 

до 2350122, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје. 
-Главна филијала-Штип на име Татјана Бајрактарова, 

ул.25-ти мај бр.4,Штип. (33245) 
Свидетелство на име Тасевски Рубинчо,Прилеп. 
Свидетелство на име Рамадан Рецепи, с.Боговиње, 

Тетово. (33114) 
Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ во с. 

Групчин на име Рамадани Ил>аз,Тетово. (33159) 
Свидетелство за 7 одделение на име Мустафи Мевлу-

де, с. Нераште,Тетово. (33164) 
Свидетелство на име Сеноу Емини, с. М. Речица, 

Тетово. (33165) 
Свидетелство за 6 одделение на име Казими Себадин 

Башким,Гостивар. (33166) 
Свидетелство за 7 одделение на име Казими Себаедин 

Башким,Гостивар. (33167) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Наим 

Фрашери",с.Неготино на име Беким Џеладини, с. 
Неготино,Гостивар. (33168) 
Свидетелство за 8 одделение на име Милосова Б. 

Лилјана, с. Спанчево,Кочани. (33169) 

Свидетелство за 8 одделение на име Анакиев Митко 
Јован, с.Зрновци,Кочани. (33170) 
Свидетелство за 8 оддел ение,издадено од ОУ "Кли-

мент Охридски"^. Будинарци на име Козовска Нада, с. 
, Будинарци,Кочани. (33171) 

Свидетелство за 8 одделение на име Добре Весели-
носки, с. Брвеница,Тетово. (33173) 

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ЦОУ 
"Единство" -Македонски Брод на име Андоноска. 
Виолета, с. Дворце,Маке донски Брод. (33175) 
Свидетелство за 8 одделение на име Славе Ѓоргиев, с. 

Подареш,Радовиш. (33176) 
Свидетелство за 8 одделение на име Митев Димитар, 

Радовиш* (33177) 
Свидетелства за 5, 7и 8 одделение на име Тела Ар-

бента, с. Татеши,Струга (33178) 
Свидетелство за завршено 8 одделение на име Али-

оска Есма> с. Дебреште,Прилеп. (33180) 
Свидетелство за 8 одделение на име Василева Јас-

минка, с. Габровци,Радовиш. (33181) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ристов Ванчо, 

Радовиш. (33215) 
Свидетелство за 8 одделение на име Тони Здравев, 

Радовиш. (33216) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мамути Љазиме, 

с. Пршовце,Тетово. (33217) 
Свидетелство на име Наневски Јованче, ул.Кочо 

Рацин бр. 32,Велес. (33218) 
Свидетелство за завешен куст за машиновозач, 

издадено од ЖУЦ "Владо Тесевски" на име Јаневски 
Ристе, ул.Горна Џумаја бр.8, Велес. (33220) 
Свидетелство на име Наумовска Благица,ул. Илинден-

ска бр.50,Виница. (33221) 
Свидетелство за 8 одделение на име Камкиски Јован, 

Берово. (33222) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ѓемаилосќи 

Седат, ул.Дабничка бр.32,Прилеп. (33235) 
Свидетелство за 8 одделение на име Хоџиќ Севдо, с. 

Гјрадско»Велес. (33236) 
Свидетелство за 8 оддел ение,издадено од ОУ - с. Груп-

чин на име Сефер Зеќири, с. Ларце,Тетово. (33237) 
Свидетелство на име Миленкова Стојка,с.Градец, 

Виница. (33238) 
Свидетелство на име Мемед Еркан,с. Степанци,Штип. 
Свидетелство за 8 одд.>издадено од ОУ во с. Арачи-

ново - Скопје на име Менсуре Бајрами, с. Арачиново, 
Скопје. (33241) 
Свидетелство за 7 одделение на име Мамут Лазини, 

с.Пршовце,Тетово. (33266). 
Свидетелство за 6 одделение на име Мамути Лазиме, 

с. Пршовце Тетово. (33267) 
Свидетелство за 5 одделение на име Мамути Лазиме, 

с. Пршовце,Тетово. (33268) 
Свидетелство за 8 одделение на име Елези Фемиј а, с. 

Скудриње,Гостивар. (33269) 
Свидетелство на име Ристеска Виолета, Кеј Вардар 

бр.3/2/14, Гостивар. (33270) 
Свидетелство за 8 одделение на име Додевски Сто-

јадин Миле, с.Нерав,Крива Паланка. (33271) 
Свидетелство за 8 одделение на име Станој ковска 

Дивна, ул. 11 Октомври бр.55,Крива Паланка. (33272) 
Свидетелство на име Јонузи Теута Тетово. (33394) 
Свидетелство на име Исамедин Рахмани,Гостивар. 
Свидетелство на име Секулоски Рубин,Прилеп.(33396) 
Свидетелство и диплома на име Мустафи Бујар, 

Тетово. (33398) 
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Во Друштвото КОНВОЈ ИМПЕКС, со Одлука на ос-
новачот, а согласно со член 203 од Законот за тргов-
ските друштва, со повлекување на дел од основните 
средства од основната главнина на друштвото изврше-
но е намалување на основната главнина - основачкиот 
влог на друштвото: од досегашните 10.400 ДЕМ 
/германски марки/ во денарска противвредност од 
322.400,00 денари, со повлекување на дел од основните 
средства чиј износ е 4.200 ДЕМ, основачкиот влог кој 
останува во друштвото изнесува 6.200 ДЕМ. 

(33147) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Царинската управа на Репу-
блика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЗИМСКА 

СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувач на отворениот повик број 1 е Царин-
ската управа на Република Македонија, со седиште во 
Скопје, ул. „Лазар Личеноски" бр. 13. 

2. Предмет на набавката: 
2.1. 700 парчиња зимска службена облека: 
- 550 парчиња машка, составена од 1 сако и 2 пара 

панталони; 
- 150 парчиња женска, составена од 1 сако, 1 пар 

панталони и 1 здолниште. 
2.2. 700 парчиња зимска службена ветровка со 

влошка. 
2.3. 700 парчиња зимски службен елек и шал. 
2.4. 700 пара зимски службени чевли: 
- 550 парчиња машки; 
-150 парчиња женски. 
2.5. 700 пара летни службени чевли: 
- 550 парчиња машки; 
-150 парчиња женски. 
Предметот на набавката, по боја, крој и состав на 

материјалот е утврден во член 5 и член 6 точка 1,2, 3, 9, 
10, 11 и 15 од Правилникот за службена облека на 
работниците во Царинската управа („Сл. весник на 
РМ" бр. 22/96). 

Мостри од предметната зимска службена облека мо-
жат да се видат во просториите на Царинската управа 
на Република Македонија секој ден од 10 до 13 часот. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни лица. 

4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

5. Заинтересираните понудувачи со понудата задол-
жително да достават и по една мостра од предметот на 
нивната понуда. 

6. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавни набавки. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- обем и количина на набавката (спецификација); 
- квалитет и стандард;. 

- цена за секоја позиција на набавката, без данок на 
промет, но со износот на царинските и другите давачки 
ако се стоки и услуги од странско потекло; 

- можност да се подели набавката по позиции; 
- рок и место на извршување на набавката, односно 

целосно завршување на работите; 
- начин на плаќање; 
- рок на важност на понудата (кој не може да биде 

помал од 36 дена). 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 

1. квалитет - 40 поени; 
2. цена - 30 поени; 
3. рок на испорака - 20 поени; 
4. начин на плаќање - 10 поени. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
Понудата да се достави во еден оригинален приме-

рок потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот, согласно член 54 од Законот за јавни набавки. 

Понудите да се достават на адреса: Царинска управа 
на Република Македонија ул. „Лазар Личеноски" бр. 13 
- Скопје, по пошта или преку архива или со предавање 
на комисијата на набавувачот на лице место, но нај-
доцна до денот и часот на јавното отворање на пону-
дите. 

Придружната документација се доставува согласно 
член 22 и 24 од Законот за јавни набавки (документ за 
бонитет од носителот на платниот промет, доказ дека 
не се наоѓа под стечај или во процес на ликвидација и 
дека не му се суспендирани деловните активности во 
согласност со закон, како и дека не му е изречена мерка 
за безбедност - забрана на вршење на дејност). 

Понудата и придружната документација се испра-
ќаат во затворен коверт. На предната страна од ковер-
тот, во горниот лев агол треба да биде назначено „не 
отворај", како и бројот на повикот. Истиот не треба да 
содржи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува понудувачот. Во средина на ковертот треба да 
биде назначена адресата на набавувачот. Во ковертот 
има уште два затворени коверти во кои едниот ја 
содржи понудата со финансиските документи и ја носи 
ознаката „понуда*", а другиот ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката „документација". 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 
документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да бидат 
разгледани. 

РОКОВИ 
1. Јавното отворање на понудите во присуство на 

претставниците на понудувачите ќе се изврши во про-
сториите на Царинската управа на ул. „Лазар Лесно-
ски" бр. 13 - Скопје, со почеток во 10 часот, петнаесет-
тиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на РМ". Во случај да петнаесеттиот ден се 
паѓа во деновите сабота, недела или во празничен ден, 
тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот рабо-
тен ден. 

2. Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите се должни на Комисијата да 
и достават писмено овластување од понудувачот за 
нивно учество на јавното отворање. 

3. Понудите што ќе бидат доставени или пристиг-
нати по истекот на рокот на јавното отворање, нема да 
се разгледуваат. 

Набавувачот може да побара од понудувачите да 
дадат гаранција во вид на депонирани средства или бан-
карска гаранција. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефонот (091) 116-188. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 14, став 1, од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Министер-
ството за здравство - Фондот за здравствено осигуру-
вање - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-6196/1 

ОПШТИ ОДРЕДБИ-
1. Нарачател на повикот е Министерството за здрав-
ство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје. 

2. Предмет на набавката е набавка на цитостатици за 
потребите на Здравствените организации. 

3. Спецификацијата со количествата и видот на матери-
јалите што се предмет на набавката дадени се во тен-
дерска документација (преглед). 

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

5. Право на учество имаат сите правни и физички лица 
што се регистрирани за вршење на дејност пропишана 
со Законот за лекови, помошни лековити средства и 
медицинска опрема („Сл. весник на РМ" бр. 21/98). 
6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, во согласност со одредбите на Законот за јавни 
набавки. 
7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на 
поднесувањето. 
8. Потребата од цитостатици што е предмет на набавка 
е искажана на годишно ниво, а испораката на материја-
лите ќе се врши сукцесивно според потребите на купу-
вачот. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот, 
- список на материјалите што се нудат, 
- цена во денари со сите давачки франко краен корис-
ник, 
- начин и услови на плаќање, 
- рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот 
на испораката, 
- рок на испорака. 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави след-
ната документација: 

1. Доказ за финансиската способност (документ за бо-
нитет во согласност со член 22 од Законот за јавни 
набавки). 
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 (магацин-
ски простор и расположливи средства за транспорт), 
- посочувана на вклучени технички (стручни) лица за-
должени за материјалите што се нудат. 
3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен 
документ дека не се во стечај или во процес на ликвида-
ција и дека со правосилна пресуда не им е изречена 
мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење на 
дејноста со лекови и медицински потрошен материјал 
издадено од Министерството за здравство. 

5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклу-
зивни или овластени дистрибутери од производителот 
со чиј производи учествуваа^. 

6. Доколку како понудувач се јави производителот на 
материјалите што се предмет на набавка треба да обез-
беди доказ дека има овластен застапник или дистрибу-
тер. 
Бараните документи треба да ее достават во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар. 
Исто така, понудувачите се должни за материјалите 
што ги нудат да обезбедат: 
- упатство за употреба, чување и ракување на македон-
ски јазик, 
- најмалку една година рок на употреба од денот на 
испораката (исправноста и употребливост), 
- сертификат за квалитет. 

Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја цени 
комисија на купувачот при секоја испорака. 

ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува во согласност со член 53 од 
Законот за јавни набавки. 
3. Понудата да се достави на адреса: Министерство за 
здравство - Фонд за здравствено, осигурување - Скопје, 
ул. „50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во Архивата на 
Фондот или со предавање на Комисијата на самото ме-
сто најдоцна до 28.10.1999 година до 11,00 часот. 
4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 
следните критериуми: 
- цена со сите давачки франко краен корисник, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на испорака. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачите заедно со понудите мора да достават до-
каз за платена кауција во висина од 3.000.000,00 денари. 
Кауцијата се уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд 
за здравствено осигурување - Скопје, со назнака „За 
учество на повик бр. 02-6196/1". 
На понудувачот што нема да биде избран за најповолен 
понудувач, кауцијата ќе му се врати во рок од 20 дена од 
денот на известувањето за извршениот избор. 
На најповолниот понудувач кауцијата ќе му биде заме-
нета со банкарска гаранција во висина од 5% од избра-
ната вредност. 

РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 28.10.1999 
година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 28.10.1999 
година во 11,30 часот, во просториите *на Министер-
ството за здравство - Фонд за здравствено осигурување 
-Скопје, ул. „50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Овластените претставници на понудувачите кои са-
каат да учествуваат на јавното отворање на понудите, 
на комисијата треба да и предадат писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 
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2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите на критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 
3. Заради полесна обработка на податоците сите пону-
дувачи се должни податоците за материјалите што се 
предмет на овој повик да ги внесат во тендерската доку-
ментација (преглед) што е подигнат од купувачот. 

Министерство за здравство 
Фонд за здравствено осигурување - Скопје 

Согласно член 10, член 14 и член 15 од Законот за 
јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки во ЈП „Македонијапат" - Скопје 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 10/99 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 10/99 е ЈП 

„Македонијапат" со седиште на ул. „Даме Груев" 
бр. 14 Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: ангажирање на моторни 
возила - камиони и градежни машини за вршење 
на услуги во зимско одржување на магистралните и 
регионални патишта и интервенции во случај на 
елементарни непогоди на магистрални и реги-
онални патишта. 

1.3. Типот на моторните возила - камиони и градежни 
машини, местото на ангажирање и временскиот 
период во кој ќе се вршат услугите ќе биде даден 
во тендерската документација. 

1.4. Тендерската документација може да се подигне во 
Дирекцијата на ЈП „Македонијапат" - Скопје, на 
ул. „Даме Груев" бр. 14 секој работен ден од 7,00 -
15,00 часот. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно член 15 и член 16 од Законот за 
јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавката 

или одделен дел од набавката). 
2.2. Поединечна цена за сите елементи од повикот и 

вкупна цена на понудата. 
2.3. Начин на плаќање. 
2.4. Цената треба да биде дадена за максимум 40 ефек-

тивни часови во месецот со обезбедена присутност 
и приправност на моторното возило - камион и 
градежна машина и ракувачот на истата, во тек на 
сите денови во месецот. 

2.5. Понудените цени треба да бидат без пресметан 
данок. 

2.6. Роковите за извршување на услугите од овој отво-
рен повик се дадени во тендерската документација. 

2.7. Понудувачот, во понудата да наведе година на про-
изводство на моторните возила - камиони и гра-
дежни машини. 

Понудувачите можат да достават понуда за предметот 
на набавката во целост (за сите делови од набавката), 
или само за одделните делови од набавката. 

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција (извод од судска евиденција); 

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда на му е изречена 
мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција). 

4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОИ 
ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 23 
СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, 
ТРЕБА ДА ГИ ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

4.1. Список на главни испораки. 
4.2. Доказ за техничка способност. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 

- Тип и марка на возилото 40 поени 
- Начин на плаќање 40 поени 
- Цена 20 поени 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДАТА 

Рокот за доставување на понудите е до 19.10.1999 
година. 

Понудите кои ќе пристигнат по рокот на доставу-
вање ќе се сметаат како неблаговремени и нема да 
бидат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин пропи-
шани со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 

Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Зако-
нот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во 
еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и 
потпишан од страна на одговорното лице на понудува-
чот. 

Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната придружна документација ќе се сметаат за неком-
плетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавни 
набавки, можат да се достават преку пошта на адреса 
улица „Даме Груев" број 14, да се предадат во архивата 
на ЈП „Македонијапат", Скопје (најдоцна до 15 часот 
секој работен ден) или понудите да ги предадат на Ко-
мисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна, до 
утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
19.10.1999 година во 12 часот во просториите на ЈП 
„Македонијапат" Скопје (ул. „Даме Груев" бр. 14, 
Скопје), 6 кат, сала за состаноци. 

Претставниците на понудувачите кои ќе присуству-
ваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за 
јавни набавки треба да и предадат писмено овластување 
од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набави! 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на ЈП „Електростопанство на Македони-
ја" - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-91/99 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ- х ОПШТИ ОДРЕДБИ 
ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА 1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-91/99 е ЈП 
ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА „Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. 

„11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
3.1. Извод од судска регистрација на дејност; 1.2. Предметот на набавката е: теренски возила ЛАДА 
3.2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од НИВА 1.7 (4x4). 

носителот на платен промет согласно со Правил- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
никот за содржина на документот за бонитет учество на сите домашни и странски правни и физички 
(„Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98. лица. 



Стр. 3278 - Бр. 65 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 октомври 1999 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА 
2.1. Набавката се однесува на 20 (дваесет), нови, терен-
ски возила ЛАДА НИВА 1.7 (4x4) со стандардна 
опрема. 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да ја содржи единечната цена и 
вкупната вредност на набавката во ДЕМ, со посебно 
искажана царина. 
3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите на 
плаќање. 
3.4. Понудата треба да го содржи рокот за извршување 
на поединечна испорака од денот на порачката како и 
рокот за извршување на вкупната набавка. 
3.5. Понудата треба да има рок на важност. 
3.6. Понудата треба да го содржи името на производи-
телот и годината на производство на возилата. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (документа-
ција која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ската и економската способнсот согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет кој го издава 
институцијата за платен промет, а странските понуду-
вачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни на-
бавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија верна на оригиналот. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки (ориги-
нални документи или заверени копии верни на оригина-
лот). 
4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни на-
бавки: 
4.3.1. Понудувачот треба да достави референтна листа 
за досегашните испораки. 
4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на Отворениот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 
(согласно член 25 од Законот за јавни набавки). 
5.1. Цена на набавката 50 бода 
5.2. Начин и услови на плаќање 30 бода 
5.3. Рок на испорака 10 бода 
5.4. Постпродажни услуги и поддршка 10 бода 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
6.1. Поп дата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македо-
нија", за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октом-
ври" бр. 9, 91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
25.10.1999 година во 10 часот, во просториите на ЈП 
„Електростопанство на Македонија", ул. „И Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за 
состаноци, во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде•а 
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 

добивка („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македо-
нија го утврдува и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

СЕПТЕМВРИ 1999 ГОДИНА 

Движењето на цените на мало во Република Маке-
донија во периодот јули-септември 1999 година, во од-
нос на просечните цени на мало во првото полугодие од 
1999 година изнесува -1,1%. Директор, 

Светлана Антоновска, с.р. 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди" бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 

Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: Печатница „Нова Македонија" - Скопје. 
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