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2930. 
Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни 

работи ("Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 19/95 и 55/97), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 31.10.2000 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОР-
МАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Во Уредбата за униформата и ознаките на уни-

формата на полицијата во Министерството за внат-
решни работи ("Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 10/2000 и 17/2000-исправка), во член 4 точ-
ка 11 зборот "горотекс" се заменува со зборот "горе-
текс“. 

Во член 4 точка 12 по зборот "природна“ се додава 
зборот "телешка“, а- зборовите: "јагнешка напа со де-
белина /од 0,07 см" се бришат. 

Член 2 
Во членот 9 во став 2 зборот "кожна'' се брише, а 

по зборот "моторциклист'' се додаваат зборовите: 
"бела униформа за моторциклисти". 

Член 3 
Во членот 10 точката 5 се менува и гласи: 
"5. Униформата за моторциклистите е изработена 

од горетекс материјал во црна боја, со крој приспо-
собен за извршување на сообраќајно-безбедносни и 
заштитни задачи со моторцикл и се состои од: винд-
јакна, панталони, памучна маица, ракавици, чизми, 
шлем со визир, штитник за брада и вграден микро-
фон, капа, заштитен појас, широк ремен и дводелен 
комплет за дожд.' 

Виндјакната е изработена во црна боја, со крој 
приспособен на потребите за извршување на сообра-
ќајно-безбедносни и заштитни задачи со моторцикл. 
На задниот дел од виндјакната со бела флуоросцент-
на боја е впишан зборот ПОЛИЦИЈА, а буквите се со 
димензија 10x14 см поставени на меѓусебно растојание 
по 1 см. На рамената има еполети со копче. На дес-
ниот ракав има ознака ПОЛИЦИЈА, а на левиот амб-
лем, поставен на 10 см од рамото. Долж ракавите од 
надворешна страна има лента во бела флуоросцентна 
боја со широчина од 5 см. На горната лева страна во 
висина на градите е поставен водоотпорен џеб со ка-
пак кој се затвора со помош на чичка лента, а на дол-
ниот дел од виндјакната од двете страни се поставени 
два коси џеба кои се затвораат со помош на водоот-
порен патент. Јаката е изработена од истиот матери-
јал како и виндјакната. Од внатрешната страна е пос-
тавена со текстилен материјал (мешан состав од па-
мук, полиестер или волна) и има патент за приспосо-
бување. Виндјакната се закопчува со двонасочен водо-
отпорен патент покриен со чичка лента. 

Панталоните се изработени од истиот материјал и 
се со иста боја како и виндјакната, со вообичаен крој. 

На предната страна има два коси џеба и два џеба хори-
зонтално поставени над колената и потребен број гај-
ки за ремен. На страничниот шев од панталоните има 
лента во бела флуоросцентна боја со широчина од 5 см. 

Памучната маица е изработена од природен мате-
ријал во темно-сина боја, со кратки или долги ракави, 
со јака и три копчиња по средината на предниот дел, 
од вратот надолу. На задниот дел со бела флуоросцен-
тна боја е впишан зборот ПОЛИЦИЈА, а буквите се 
со димензии 10x14 см поставени на меѓусебно растоја-
ние по 1 см. На десниот ракав има ознака ПОЛИЦИ-
ЈА, а на левиот амблем, поставен на 10 см, од рамото. 

Ракавиците се изработени од горетекс материјал 
со вообичаен крој со раздвоени прсти, во бела боја. 
Долж ракавиците од надворешна страна има лента во 
бела флуоросцентна боја со широчина од 5 см. 

Чизмите се изработени од горетекс материјал со 
вообичаена изработка, во црна боја. 

Шлемот е со визир и штитник за брада, што по 
потреба поединечно се отвораат и затвораат, со вгра-
ден микрофон и слушалки за комуникација и истата е 
во бела боја. На надворешниот дел има лента во бела 
флуоросцентна боја, на која со сина флуоросцентна боја 
е испишано ПОЛИЦИЈА. На предната страна на 
шлемот, во средина има амблем со иста' боја и изглед 
како кај капата од работната униформа на полицајците. 

. Капата се изработува од тергал (65% волна и 35% 
полиестер) и е во темно-сина боја. На предната страна, 
во средина е извезен амблем со иста боја и изглед како 
кај капата од работната униформа на полицајците. 

Заштитниот појас е со вообичаена изработка, 
стандардна за управување со моторцикл. 

Широкиот ремен е во бела боја со вообичаен крој. 
Дводелниот комплет за дожд е изработен од горе-

текс материјал и е со ист изглед како и дводелниот 
комплет за дожд од работната униформа на полицај-
ците. " 

По точката 5 се додава нова точка 6, која гласи: 
"6. Белата униформа за моторциклист е израбо-

тена од ист материјал и е со ист изглед како унифор-
мата за извршување посебни и специјални задачи на 
моторцикли стоте. На задниот дел од виндјакната и па-
мучната маица натписот ПОЛИЦИЈА е впишан со 
темно-сина флуоросцентна боја, а на левиот преден 
дел, во висина на градите е вшиен амблем во форма на 
правоаголник со димензии 6,6 х 3,3 см, изработен од 
чоја на кој е извезено знамето на Република Македо-
нија (прилог број 9)." 

Точката 6 станува точка 7. 

Член 4 
Во член 11 бројот 8 се заменува со бројот 9. 

Член 5 
Во уводната реченица на членот 12, по зборот 

''торба“ се додаваат зборовите: "очила за сонце“. 
По точката 9 се додава нова точка 10, која гласи: 
"10. Очилата за сонце се со вообичаена изработка, 

приспособени за извршување на работни задачи при 
управување со моторцикл.“ 

Точките 10, 11 и 12 стануваат точки 11,12 и 13. 
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Член 6 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-4839/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Прилог број 9 

2931. 
Врз основа на член 8 , став 3 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за приватизација на 
државниот капитал ("Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 25/99), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 07.11.2000 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО 
РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ЗА НИКЕЛ, ЧЕЛИК 

И АНТИМОН "ФЕНИ“ - КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Да се изврши продажба на државниот капитал со 

номинална вредност од 15.000.000 ДЕМ, со дисконт 
69,91% односно за цена од 4.513.500 ДЕМ. Преку не-
посредна спогодба со заинтересиран стратешки инвес-
титор. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката за продажба на државниот капитал 
во Рудници и индустрија за никел, челик и антимон 
"ФЕНИ1' - Кавадарци бр. 23-855/1 од 22.02.2000 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 23-5174/1 Претседател на Владата 
7 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2932. 
Врз основа на член 8, став 3 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за приватизација на 
државниот капитал ("Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 25/99), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 07.11.2000 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИТОР НА 
РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ЗА НИКЕЛ, ЧЕЛИК 

И АНТИМОН “ФЕНИ“ - КАВАДАРЦИ 

1. За стратешки инвеститор на Рудници и индус-
трија за никел, челик и антимон “ФЕНИ“ - Кавадар-
ци, се избира Societe Commerciale des Metaux et Minerals 
(SCMM), со регистрирана адреса на 34, Avenue de mas-
seine, 75 008 Париз, Франција. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-
ва да важи Одлуката бр. 23-673/1 од 15.02.2000 година. 

^ 3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

- Бр. 23-5174/2 Претседател на Владата 
7 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2933 . 
Врз основа на член 7-б од Законот за промет со 

земјишта и згради ("Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 36/75, 41/75, 10/79, 51/88, 38/91 и 4/93), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 31.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЈЕКТ СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Да се изврши продажба на објект сопственост на 
Република Македонија - корисник Министерството за 

инансии, кој се наоѓа на КП бр. 81/1 во површина од 
075 м2, и да се пренесе правото на користење на зем-

јиште кое се наоѓа на КП бр. $1/1 во површина од 
29.930 м2, КО Гевгелија, заведени во поседовен лист 
бр. 4793. 

Член 2 
Продажбата на објектот од член 1 на оваа одлука 

да се изврши по пат на јавно наддавање со почетна це-
на утврдена во износ од денарска противвредност на 
2.832.221,93 германски марки за објектот и да се пре-
несе правото на користење на земјиштето со надомест 
во износ од денарска противвредност на 192.680,00 
германски марки на денот на плаќањето по среден 
курс на Народна банка на Македонија. 

Член 3 
Договорот за продажба на недвижниот имот од 

член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за фи-
нансии. 

Член 4 
Средствата добиени од продажбата на недвижниот 

имот предмет на овој договор се приход на Минис-
терството за финансии и да се уплатат на сметката на 
Министерството за финансии 40100-789-3140 - Сред-
ства од продажба и од закупнини на недвижности. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-4876/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2 9 3 4 . 
Врз основа на член 7 од Законот за концесии 

("Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/93 и 40/99) и член 93 од Законот за минерални суро-
вини ("Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/99), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 31.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИ-
НЕРАЛНА СУРОВИНА ВАРОВНИК НА ЛЕЖИШ-
ТЕТО ДОБАРСКИ ЖЕДЕН, ОПШТИНА ЖЕЛИНО 

Член 1 
Се дава согласност за пренесување на концесија за 

експлоатација на минерална суровина варовник на ле-
жиштето Добарски Жеден, општина Желино, од 
Д.П.И.Т "МАК-АЉБ" - Тетово на Друштвото за про-
изводство, инженеринг, промет и услуги МАГАЉБ 
КИФЕР Роберт и други ДОО експорт-импорт - Скопје. 
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Член 2 
За спроведување на оваа одлука, во име на Влада-

та на Република Македонија, министерот за економи-
ја ќе склучи договор за концесија од член 1 на оваа од-
лука со Друштвото за производство, инженеринг, 
промет и услуги МАГАЉБ КИФЕР Роберт и други 
ДОО експорт- импорт - Скопје. 

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

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

Бр. 23-4991/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2935. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12.09.2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИС-

ТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Правото на користење на недвижниот имот - об-

јект со површина од 200 м2 што се наоѓа во с. Лазаро-
поле, општина Ростуше, лоциран на КП 121, поседо-
вен лист бр. 37 КО Лазарополе, сопственост на Репуб-
лика Македонија, чиј корисник е Народна банка на 
Република Македонија, престанува. 

Член 2 
Недвижниот имот од член 1 на оваа одлука да го 

преземе Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија од досегашниот ко-
рисник Народна банка на Република Македонија, за 
што да се состави записник. 

Член 3 
Се задолжува Службата за општи и заеднички ра-

боти на Владата на Република Македонија да изврши 
промена на сопственоста во јавните книги врз основа 
на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-5047/1 Претседател на Владата 
12 септември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2936. 
Врз основа на член 103 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 
34/96), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 31.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОС-
НОВНОТО УЧИЛИШТЕ "КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ" -

ТЕАРЦЕ 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Основното училиште "Кирил Пејчиновиќ“ - Теарце, 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 10.07.1998 година. 

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

Бр. 23-1160/1 ' Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2937. 
Врз основа на член 103 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 
34/96), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 31.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ "ИСТИКБАЛ" -
ТЕТОВО 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште " Истакнал“ - Тетово, што го до-
несе Училишниот одбор на седницата одржана на 
3.04.1997 година. 

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

Бр. 23-1206/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2938. 
Врз основа на член 103 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 
34/96), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 31.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ "САМИ ФРАШЕРИ“ 

С. ГЛУМОВО - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште "Сами Фрашери“ с. Глумово -
Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седница-
та одржана на 28.02.1996 година. 

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

Бр. 23-1237/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
2939. 

Врз основа на член 11, став 1, точка 8 од Законот 
за јавните претпријатија ("Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 38/96), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 31. 10. 2000 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 
2000 ГОДИНА НА ЈП "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 

НА МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за Годишната инвестициона програ-
ма за 2000 година на ЈП "Електростопанство на Маке-
донија "-Скопје, донесена од Управниот одбор на ЈП 
"Електростопанство на Македонија "-Скопје, на сед-
ницата одржана на 29.12.1999 година. 

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

Бр. 23-117/1 Претседател на Владата 
31 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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2940. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 31.10.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство: 

7308 90 
7308 90 99 00 

8203 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Количина 

1 2 3 4 
3921 

3921 90 00 00 

4016 

4016 91 00 00 

4201 4201 00 00 00 

5311 531100 00 00 

6203 

6203 42 
6203 42 51 00 

6401 

6401 92 

6401 92 10 00 

7308 

Други плочи, листови, 
филмови, фолии и 
ленти, од пластични 
маси: 
-Друго 
а) Плочи од пластика 10 парчиња 
Други производи од 
гума, освен од тврда 
гума: 
-Покривачи на подо-
ви, простирки и бри-
шачи 40 парчиња 
Седларски и сарачки 
производи за кои и да 
било животни (вклучу-
вајќи штранги за амо-
ви, поводи, коленици, 
кошници за муцка, 
подлошки и перничи-
ња за седла, торби-би-
саги, капути за кучиња 
и слично), од кој и да 
било материјал 
а) Врзишта за крави 56 парчиња 
Ткаенини од други 
растителни текстилни 
влакна; ткаенини од 
предиво од хартија 
а) Крпи за бришење 4 

виме 250 парчиња 
Облекла, комплети, јак-
ни, сакоа, панталони, 
панталони со пластрон 
и прерамки, бриџ-пан-
талони и шорцеви (ос-
вен гаќи за капење), за , 
мажи или момчиња: 
- О д памук: 
—Работни 
а) Работни панталони 55 парчиња 
Водонепропустливи 
обувки со ѓонови и со 
лице (горниште) од 
каучук, гума или плас-
тична маса, чие што 
лице не е прицврстено 
за ѓонот ниту споено 
со него со шиење, ко-
вење со заковки или 
шајки, со помош на 
шрафови, чепови или 
со слични постапки: 
-Што го покриваат 
глуждот, но не и коле-
ната: 
—Со лице од гума 
а) Гумени чизми 55 парчиња 
Конструкции (освен 
монтажни згради од 
тар.бр. 9406) и делови 
од конструкции (на 
пример, мостови и сек- . 
дни на мостови, врати 
за брани, кули, решет-
каста столбови, покри-
ви, покриени скелети, 
врати и прозорци и 

8203 20 

8203 20 90 00 

8211 

8211 92 00 00 

8428 

8428 90 
8428 90 90 00 

8431 

8431 31 00 00 

8432 

8432 29 
8432 29 30 00 
8432 30 

8432 30 19 00 

8432 40 

8432 40 90 00 

8433 

8433 20 

рамки за нив, прагови 
за врати, прозорски ка-
паци, огради и столбо-
ви), од железо или че-
лик; лимови, прачки, 
профили, цевки и слич-
но, подготвени за упот-
реба во конструкции од 
железо или челик: 
-Друго: 
- Д р у г о 
а) Огради од челик-
боксови 
Турпии, рашпи, клеш-
ти (вклучувајќи и кле-
шти за сечење), пинце-
та, ножици за сечење 
метал, секачи на цев-
ки, секачи на сворни-
ци, клешти за дупчење 
и сличен рачен алат: 
-Клешти (вклучувајќи 
и клешти за сечење), 
пинцета и сличен алат: 
-Друго 
а) Клешти за сечење 
копита 
Ножеви со сечила, на-
забени или не (вклучу-
вајќи и градинарски 
ножеви), освен ноже-
вите од тар.бр. 8208, и 
сечила за ножеви: 
-Други ножеви со 
фиксирани сечила' 
а) Ножеви за копита 
Други машини за дига-
ње манипулација, нато-
вар или истовар (на 
пример, лифтови, под-
вижни скали, транспор-
тери и жичарници): 
-Други машини: 
- Д р у г о 
а) Транспортери за 
стока 
Делови погодни за 
употреба исклучител-
но или главно со ма-
шини од тар.бр. 8425 
до 8430: 
- З а лифтови, скипови 
или подвижни скали 
а) Делови за врзување 
Машини за подготву-
вање и култивирање 
на земја во земјоделст-
вото, хортикултурата 
или шумарството; вал-
јаци за тревници или 
спортски терени: 
-Друго: 
—Брани 
-Машини за сеење, са-
дење и пресадување: 
-Друго 
а) Сеилки 
-Растурачи на шталско 
ѓубриво и на хемиски 
ѓубрива: 
-Друго 
а) Растурач за ѓубре 
Машини за берба, 
жетва или вршидба, 
вклучувајќи и преси за 
балирање на слама 
или на сточна храна; 
тревокосилки; машини 
за чистење, сортирање 
или селекција на јајца, 
овошје или на други 
земјоделски произво-
ди, освен машините од 
тар.бр. 8437: 
-Други косачки, вклу-
чувајќи и лостни прик-
лучни косачки за мон-

1 парче 

4 парчиња 

20 парчиња 

7 парчиња 

7 парчиња 

2 парчиња 

2 парчиња 

1 парче 
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8433 20 51 00 

8433 59 
8433 59 19 00 

8433 59 80 00 

8436 

843610 

8436 10 90 00 

8436 80 
8436 80 90 00 

8460 , 

8460 19 00 00 

8466 

8701 

9018 

8466 93 

8466 93 80 00 

8701 90 
8701 90 25 00 

тажа на трактор: 
—тСо дел за сечење, 
што ротира во хори-
зонтална рамнина 
а) Косачки 2 парчиња 
-Други: 
—Друго 
а) Конбајн за сено 2 парчиња 
-Друго 
а) Комбајн 2 парчиња 
Други машини за зем-
јоделството, хортикул-
турата, шумарството, 
живинарството или 
пчеларството, вклучу-
вајќи и уреди за 'ртење 
снабдени со механичка 
или термичка опрема; 
инкубатори и топли 
батерии за пилиња: 
-Машини за подготву-
вање на храна за жи-
вотни: 
-Друго 
а) Машини за сечење 
сено 2 парчиња 
-Други машини: 
-Друго 
а) Поилки за крави 28 парчиња 
Алатки машини за чис-
тење, острење, брусе-
ње, хонување, делува-
ње, полирање; или пои-
накво довршување на 
метали или кермети со 
помош на брусеви, аб-
разиви или на произво-
ди за полирање, освен 
машините за изработка 
на запчаници со реже-
ње, брусење, или довр-
шување на запчаници 
од тар.бр. 8461: 
-Други 
а) Алати за чистење 
на копита 1 парче 
Делови и прибор по-
годни за употреба ис-
клучително или глав-
но со машините од 
тар. бр. 8456 до 8465, 
вклучувајќи и држачи 
на работни предмети 
или алати, самоотво-. 
рачки глави за режење 
на навои, разделни 
глави и други специ-
јални додатни уреди за 
алатни машини: држа-
чи на алати за кој и да 
е вид алати, кои при 
работа се држат во 
рака: 
- З а машини од тар.бр. 
8456 до 8461: 
-Друго 
а) Секач за чистење 
копита 1 парче 
Трактори (освен оние 
од тар.бр. 8709): 
-Друго: 
—Над 37 кЊ до 59 кЊ 
а) Трактор 2 парчиња 
Инструменти и апара-
ти за медицинска, хи-
руршка, забарска и ве-
теринарна наука, вклу-
чувајќи и сцинтиграфс-
ки апарати, други елек-
тромедицински апара-
ти и инструменти за ис-
питување на видот: 

9018 90 -Други инструменти и 
апарати: 

9018 90 85 00 -Друго 
а) Други инструменти 5 парчиња 

9021 Ортопедски справи, 
вклучувајќи и патери-
ци, хируршки појаси и 
потпашувачи (натеги); 
шини и други справи 
за фрактура вештач-
ки делови на телото; 
апарати за подобрува-
ње на слухот и други 
апарати што се носат, 
или вградуваат во те-
лото, за да го надомес-
тат недостатокот или' 
инвалидноста: 

9021 30 -Други вештачки дело-
ви на телото: 

9021 30 90 00 -Друго 
а) Вештачки делови-
дрвени копита 240 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-4930/1 
31 октомври 2000 година 

Скопје 

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

2941. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 31.10.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Државниот завод за статистика и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8471 

8471 49 

8471 49 90 00 

Машини за автоматска 
обработка на подато-
ци и нивни единици; 
магнетни или оптички 
читачи, машини за 
преснимување на пода-
тоци на носители на 
податоци во кодирана 
форма и машини за 
обработка на такви 
податоци, неспомнати 
или неопфатени на 
друго место: 
-Друго, Испорачани 
како системи: 
- Д р у г о 
а) ОеИ ОрП Р1еН СИ ПО 
Мтј То^ег 1п1е1 РеМшт 
III 733 МНг ргосеѕѕог 3 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-4931/1 
31 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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2942. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија“ бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 07.11.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА 

МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Владата на Република Македонија и тоа: 
Тарифен 

број 
Тарифна 

ознака Наименување Количина 
1 2 3 4 

8418 

8418 21 
8418 21 99 00 

8471 

8471 41 

8471,41 90 00 

8471 60 

8471 60 90 00 

8517 

8517 19 
8517 19 90 00 

8517 21 00 00 

8518 

Фрижидери, замрзнува-
чи и други уреди за ла-
дење или замрзнување, 
електрични или други: 
топлотни пумпи, освен 
уредите за климатиза-
ција од тар. бр. 8415: 
-Компресиони: 
—-Над 250 литри до 
340 литри 
а) Фрижидери 2 парчиња 
Машини за автоматска 
обработка на подато-
ци и нивни единици: 
магнетни или оптички 
читачи, машини за 
преснимување на пода-
тоци на носители на 
податоци во кодирана 
форма и машини за 
обработка на такви 
податоци, неспомнати 
или неопфатени на 
друго место: 
-Што во исто куќиште 
имаат најмалку една 
централна единица, ка-
ко и една влезна и из-
лезна единица, или ед-
на комбинирана влез-
но-излезна единица: 
- Д р у г о 
а) Персонален компју-
тер 
-Влезни или излезни 
единици, што содржат 
или не содржат мемо-
риски единици во исто 
куќиште: 
- Д р у г о 
аЈ Скенер 
б) Ласерски печатар 
Електрични апарати 
за жична телефонија 
или жична телеграфи-
ја, вклучувајќи жични 
телефонски апарати 
со безжична слушалка 
и телекомуникациски 
апарати за жични сис-
теми со носечка струја 
или дигитални линиски 
системи; видеофони: 
-Други: 
-Други 
а) ЈЅИИ МосЈет 1 парче 
б) ЅЈтепѕ 3010 С'\%аѕе\ 
телефон 1 парче 
-Телефакси 
а) РНЈПрѕ та^с Рпто 
телефакс/факс 1 парче 
Микрофони и нивни 
статеви; звучници, вк-
лучувајќи и звучници 
во звучни кутии; наг-
лавни слушалки, слу-
шалки за едно уво и 

8518 10 

851810 90 00 

8518 21 

8518 21 90 00 

8518 50 

8518 50 90 00 

8518 90 00 00 

8521 

8521 90 00 00 

8528 

8528 30 00 00 
7 парчиња 

1 парче 
1 парче 

8529 

9403 

8529 90 
8529 90 80 00 

9403 30 

9403 30 И 00 

9403 30 19 00 

9403 40 
9403 40 90 00 

9403 60 
9403 60 90 00 

9403 90 
9403 90 30 00 

комбинации со микро-
фон; аудиофреквентни 
електрични засилува-
чи; електрични комп-
лети за засилување на 
звукот: 
-Микрофони и нивни 
статеви: 
-Друго 
а) Микрофон 
-Звучни кутии со еден 
звучник: 
-Друго 
а) 1ВЛ звучници 
б) УатаИа звучници 
-Електрични комплети 
за засилување на звук: 
-Друго 
а) УатаНа АХ369 1 
УатаНа 00X0369 
б) ОепегаЈтиѕЈс миксета 
-Делови 
а) Статеви за звучници 
б) Пулт 
в) Статеви за микрофон 
г) МЕУ кабел 
д) Вох АТМ 
Апарати за снимање и 
репродукција на слика, 
со или без вграден ви-
део тјунер: 
-Други 
а) Рапаѕотс МУ-Н5050ЕС 
Видеорекордер 
Приемни апарати за 
телефизија, со или без 
вграден радиодифузен 
приемник или со апа-
рати за снимање или 
репродукција на звук 
или слика: видео-мо-
нитори и видео-проек-
тори: 
- Приемни апарати за 
телевизија со или без 
вграден радиодифузен 
приемник или со апа-
рати за снимање или 
репродукција на звук 
или слика: 
-Видео проектори 
а) Мултимедијален про-
ектор Рапаѕошс К.Т/1797 
е со наслонувач 
Делови погодни за 
употреба исклучително 
или главно за апарати 
од тар.бр. 8525 до 8528: 
-Друго: 
-Друго 
а) Платно за проектор 
Друг мебел и негови 
делови: 
-Дрвен канцелариски 
мебел: 
-Со висина до 80 см 
-Работни маси 
а) Маси 
б) Канцелариска маса 
в) Канцелариска маса 
(аголна) 

- - Д р у г о 
а̂  Столици 
б) Канцелариски сто-
лици 
-Дрвен кујнски мебел: 
-Друго 
а) Кујна 
-Друг дрвен мебел: 
-Друг дрвен мебел 
а) Регали 
б) Гардаробер 
-Делови: 
- О д дрво 
а) Фиоки 

2 парчиња 

4 парчиња 
2 парчиња 

3 парчиња 
1 парче 

2 парчиња 
1 парче 
2 парчиња 
2 парчиња 
2 парчиња 

2 парчиња 

2 парчиња 

2 парчиња 

6 парчиња 
1 парче 

1 парче 

26 парчиња 

7 парчиња 

8 парчиња 

6 парчиња 
4 парчиња 

6 парчиња 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 23-5178/1 Претседател на Владата 
7 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2943. 
Врз основа на член 24, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000) и член 25 и 28 од Де-
ловникот за работа на Владата на Република Македо-
нија ("Службен весник на Република Македонија“ бр. 
44/99 и 33/2000), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24 октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 

И ЧЛЕНОВИ НА ПРАВНИОТ СОВЕТ 

1. Од должноста претседател и членови на Прав-
ниот совет се разрешуваат: 

а) претседателот 
- м-р Џевдет Насуфи; 
б) членовите 
- д-р Тито Беличанец; 
- д-р Гале Галев; 
- д-р Стефан Георгиевски; 
- Јордан Десковски; 

.-д-р Владо Камбовски; 
- Саво Кочарев; 
- м-р Ѓорѓи Наумов; 
- м-р Бајрам Положани; 
- Атанас Поп Ѓорчев; 
- Рафаил Черепналковски. 
2. За претседател и членови на Правниот совет се 

именуваат: 
а) за претседател 
- м-р Џевдет Насуфи, министер за правда; 
б) за членови 
- Бедредин Ибраими, заменик на претседателот на 

Владата на Република Македонија и министер за труд 
и социјална политика; 

- д-р Тито Беличанец, професор на Правниот фа-
култет-Скопје; 

- д-р Гале Галев, министер за образование и наука; 
- д-р Стефан Георгиевски, професор на Правниот 

факултет во пензија; 
- Јордан Десковски, член на Републичкиот судски 

совет; 
- д-р Владо Камбовски, професор на Правниот фа-

култет-Скопје; 
- Саво Кочарев, адвокат; 
- м-р Ѓорѓи Наумов;-претседател на Комисијата за 

односи со верските заедници и религиозни групи; 
- Атанас Поп Ѓорчев, адвокат; 
- Рафаил Черепналковски, претседател на Репуб-

личкиот судски совет. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

Бр. 17-1056/5 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2944. 
Врз основа на член 100, став 2, а во врска со член 

35 од Законот за културата ("Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 31/98), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 24 октомври 
2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РО "НАРОДЕН МУЗЕЈ“ -

ГЕВГЕЛИЈА 
1. За претседател и членови на Управниот одбор 

на Работната организација "Народен музеј "-Гевгелија 
се именуваат: 

а) за претседател 
- д-р Драги Митревски, в.д. директор на Музејот на 

Македонија-Археолошки, Етнолошки и Историски-
Скопје; 

б) за членови 
- д-р Димитар Ќорнаков, историчар на уметност; 
- Стефан Данев, в.д. директор на Народниот музеј-

Свети Николе од редот на вработените; 
- Бобан Хусеиновски, виш кустос-археолог; 
- Зоран Крангов, кустос-конзерватор. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

Бр. 17-4702/2 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2945. 
Врз основа на член 100, став 1 од .Законот за култу-

рата ("Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24 октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР 

НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР - КУМАНОВО 
1. Владимир Крстевски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на ЈЈародниот театар 
во Куманово. \ 

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

Бр. 17-4747/2 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2946. 
Врз основа на член 87, став 3 од Законот за 

здравственото осигурување ("Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 24 октом-
ври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
1. За вршител на должноста директор на Фондот 

за здравствено осигурување на Македонија се именува 
Војо Михајловски, дипл. економист, досегашен дирек-
тор на Фондот за здравствено осигурување. 

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

Бр. 17-4795/2 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2947. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата ("Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24 октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА МУБ "СВЕТИ 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 
1. За вршител на должноста директор на Матична-

та и универзитетска библиотека "Св. Климент Охрид-
ски "-Битола се именува Анета Стефановска, дипл. 
правник. 



Стр. 5096 -Бр. 92 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 8 ноември 2000 

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

Бр. 17-4801/2 
24 октомври 2000 година 

Скопје 

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

2948. 
Врз основа на член 100, став 1 од Законот за култу-

рата ("Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24 октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ 

ТЕАТАР - КУМАНОВО 
1. За вршител на должноста директор на Народни-

от театар-Куманово се именува Томислав Спасовски, 
подрачен претставник на Министерството за образо-
вание и наука-Куманово. 

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

Бр. 17-4934/1 
24 октомври 2000 година 

Скопје 

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

2949. 
Врз основа на член 100, став 2, а во врска со член 

35 од Законот за културата ("Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 31/98), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 24 октомври 
2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ 

ТЕАТАР - КУМАНОВО 
1. Томислав Спасовски се разрешува од должноста 

претседател на Управниот одбор на Народниот театар 
во Куманово, поради заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-4935/1 
24 октомври 2000 година 

Скопје 

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

2950. 
. Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 24 октом-
ври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР ЗА ПРОЕКТОТ "РАЗВОЈ НА 
ОПШТИНИТЕ И КУЛТУРАТА“ И СТРУЧНО ТЕЛО 
ЗА КООРДИНАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕ-
ГИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

1. За претседател и членови на Управниот одбор за 
Проектот "Развој на општините и културата“ и Струч-
но тело за координација за изработка на стратегија за 
заштита на културното наследство се именуваат: 

а) за претседател 
- м-р Ганка Самоиловска-Цветанова, министер за 

култура; 
б) за членови 
- Аднан Билали, потсекретар во Министерството 

за локална самоуправа; 
- Лилјана Дуганова-Божиновска, потсекретар во 

Министерството за економија; 
- Борка Спасовска Герасимовска, помошник на ми-

нистерот за економија; 

- Кристина Ѓорѓиевска, советник во Министерс-
твото за финансии; 

- Ана Ефремова, советник на министерот за култура; 
- д-р Мирче Кокалевски, помошник на министерот 

за транспорт и врски; 
- Љубица Кондијанова, уредник на Секторот за из-

давачка дејност во Републичкиот завод за заштита на 
спомениците на културата; 

- д-р Сашо Коруновски, професор на Факултетот 
за туризам и угостителство-Охрид; 

- проф. Јован Кумевски, Македонска православна 
црква; 

- д-р Никола Панов, потсекретар во Министерс-
твото за животна средина и просторно планирање; 

- Атанас Попадинов, претставник од Здружението 
на занаетчии и други самостојни стопанственици на 
град Скопје; 

- м-р Рецеп Хасани, заменик на министерот за 
транспорт и врски; 

- Валентина Чавдарова, самостоен советник во Од-
делението за заштита на посебното природно богат-
ство во Министерството за животна средина и прос-
торно планирање; 

- Оливер тумбевски, советник на министерот за 
култура; 

- д-р Лазар Шуманов, претседател на Македонски-
от национален комитет на ИКОМоС-Скопје. 

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

Бр. 17-4950/2 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2951. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник.на 
Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА ФИНАНСИИ 
1. За советник на министерот за финансии се наз-

начува Ленче Тагасовска, досегашен- началник во Сек-
торот за монетарен и финансиски систем во Минис-
терството за финансии. 

2. Именуваната оваа должност ќе ја обавува до 
стекнување на статус на државен службеник според 
Законот за државните службеници. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика М(акедониј а". 

Бр. 17-4772/2 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2952. 
Врз основа на ч̂лен 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА ФИНАНСИИ 
1. За советник на министерот за финансии се наз-

начува Душанка Илиева, досегашен началник во Сек-
торот за системот на даноци и такси во Министерство-
то за финансии. 
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2. Именуваната оваа должност ќе ја обавува до 
стекнување на статус на државен службеник според 
Законот за државните службеници. 

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

Бр. 17-4772/3 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2953. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИ-

НИСТЕРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 
И ВОДОСТОПАНСТВО 

1. За советник на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство повторно се назначува 
Светлана Угриновска, дипл. економист. 

2. Именуваната оваа должност ќе ја обавува до 
стекнување на статус на државен службеник според 
Законот за државните службеници. 

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

Бр. 17-4802/2 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За советник на министерот за труд и социјална 
политика се назначува Вукељ Ваљдета, досегашен 
шеф на Кабинетот на министерот и советник за оства-
рување на правата за социјална заштита во Минис-
терството за труд и социјална политика 

2. Именуваната оваа должност ќе ја обавува до 
стекнување на статус на државен службеник според 
Законот за државните службеници. 

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

Бр. 17-4827/2 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За советник на министерот за труд и социјална 
политика се назначува Славица Тасевска-Николовска, 
досегашен самостоен советник во Секторот за населе-
ние, популациона политика и општествена заштита на 
децата во Министерството за труд и социјална поли-
тика. 

2. Именуваната оваа должност ќе ја обавува до 
стекнување на статус на државен службеник според 
Законот за државните службеници. 

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

Бр. 17-4827/2 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2956. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 
1. За потсекретар во Министерството за одбрана 

се назначува д-р Зоран Нацев, вонреден професор на 
Филозофскиот факултет - Институт за одбрана -
Скопје. 

2. Именуваниот оваа должност ќе ја обавува до 
стекнување на статус на државен службеник според 
Законот за државните службеници. 

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

Бр. 17-4933/2 Претседател на Владата 
24 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2957. 
Врз основа на член 163 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на РМ“ бр. 63/2000), Ко-
мисијата за хартии од вредност, на својата седница 
одржана на 27.10.2000 година ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОКЕРСКА И ТРАНСАК-
ЦИОНА ПРОВИЗИЈА ПРИ ТРГУВАЊЕТО НА БЕР-
ЗАТА СО ДРЖАВНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ИЗДАДЕНИ 
ЗА ИСПЛАТА НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ШТЕД-
НИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ ПО КОИ Е ГАРАНТ 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Максималната брокерска провизија која ја нап-

латуваат брокерските куќи при тргувањето на "Маке-
донска Берза за долгорочни хартии од вредност“ АД 
Скопје со државните обврзници издадени за исплата 

' на депонираните девизни штедни влогови на граѓани-
те по кои е гарант Република Македонија изнесува 
0,75% од вредноста на реализирана трансакција со др-
жавни обврзници. 

2. Минималната брокерска провизија која ја напла-
туваат брокерските куќи при тргувањето на "Маке-
донска Берза за долгорочни хартии од вредност“ АД 
Скопје со државните обврзници издадени за исплата 
на депонираните девизни штедни влогови на граѓани-
те по кои е гарант Република Македонија изнесува 
150,00 денари. 

2955. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 

2954. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници (" Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 24 ок-
томври 2000 година, донесе 
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3. Максималната трансакциона провизија која ја 
наплатува "Македонска Берза за долгорочни хартии 
од вредност“ АД Скопје при тргувањето со државните 
обврзници издадени за исплата на депонираните де-
визни штедни влогови на граѓаните по кои е гарант 
Република Македонија изнесува 0,25% од вредноста 
на реализирана трансакција со државни обврзници. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

5. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 
01-359/1 од 24.08.2000 година за утврдување на макси-
мална брокерска трансакциона провизија при тргува-
њето на берзата со државните обврзници издадени за 
исплата на депонираните девизни штедни влогови на 
граѓаните по кои е гарант Република Македонија, об-
јавена во "Службен весник на РМ“ бр. 70/2000. 

6. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија“. 

Бр. 01-490/1 Претседател на Комисијата, 
31 октомври 2000 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

2958. 
Врз основа на член 41 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 63/00), согласно Одлуката на Комисијата за 
хартии од вредност донесена на седницата одржана на 
27.10.2000 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ ОДО-

БРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. Се одбива барањето на "Алумина"АД Скопје за 
давање одобрение за издавање на долгорочни хартии 
од вредност - втора емисија на акции. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македонија“. 

Бр. 01-119/1 Претседател на Комисијата, 
30 октомври 2000 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

2959. 
Врз основа на член 41 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 63/00), согласно Одлуката на Комисијата за 
хартии од вредност донесена на седницата одржана на 
27.10.2000 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ ОДО-

БРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. Се одбива барањето на "Застава АГП"АД Ох-
рид за давање одобрение за издавање на долгорочни 
хартии од вредност - втора емисија на акции. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македонија“. 

Бр. 01-232/1 Претседател на Комисијата, 
30 октомври 2000 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

2960. 
Врз основа на член 41 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 63/00), согласно Одлуката на Комисијата за 
хартии од вредност донесена на седницата одржана на 
27.10.2000 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ ОДО-

БРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. Се одбива барањето на Штедилница "АМ"АД 
Скопје за давање одобрение за издавање на долгороч-
ни хартии од вредност - втора емисија на акции. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македониј а". 

Бр. 01-251/1 , Претседател на Комисијата, 
30 октомври 2000 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

2961. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 63/00), согласно Одлуката на Комисијата за 
хартии од вредност донесена на седницата одржана на 
27.10.2000 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На "Земјоделска Банка“ АД Скопје се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - шеста емисија на акции во вредност од 
75.060.000 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-. 
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македонија“. 

Бр. 01-440/1 Претседател на Комисијата, 
30 октомври 2000 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е 

тужба од тужителката Куковска Рахилка од Скопје, 
бул. "АСНОМ“ 30/1/8, против тужениот Басотов Зо-
ран од Скопје, сега со непозната адреса на живеење, 
за долг од 1.000, ДЕМ. 

Се повикува тужениот Басотов Зоран да се јави во 
Основниот суд Скопје I - Скопје, во рок од 30 дена по 
распишувањето на огласот, или да одреди полномош-
ник кој пред судот ќе ги штити неговите интереси. Во 
спротивно на тужениот ќе му биде одреден привремен 
застапник кој што ќе го застапува пред судот до пра-
восилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.бр.3814/95. 
(40537) 

Продажба на недвижност - стан на ул. "Благоја 
Стевковски“ бр. 93/1-15 Скопје вкупна површина од 
44,50 м2' а со почетна цена од 605.200,00 денари. 

Продажбата ќе се одржи со усно јавно наддавање 
на ден 8.11.2000 година во 9,30 часот во Основниот суд 
Скопје I - Скопје - барака на извршно одделение, соба 
бр. 7. 

Сите заинтересирани физички и правни лица се 
должни до денот на продажбата на име гаранција за 
учество во лицитацијата да депонираат износ од 1/10 
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од утврдената почетна цена на недвижноста, а во бла-
гајната на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, (40546) 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, се води 
постапка по тужбата на Лазо Кизовски од Скопје, 
против тужените: Фана Тодоровиќ, Љубомир Тодоро-
виќ, Милан Тодоровиќ од Скопје, Момчило Тодоро-
виќ од Белград, Предраг Тодоровиќ и Надица Тодоро-
виќ двајцата од Скопје со непозната адреса на живе-
ење, сега во странство, за утврдување право на сопст-
веност на недвижен имот. За привремен застапник на 
тужените Предраг Тодоровиќ и Надица Тодоровиќ од 
Скопје, а сега со непозната адреса во странство се 
определува адвокатот, Петар Божиновски од Скопје. 

Привремениот застапник ги има сите права и дол-
жности на законски застапник и ќе ги врши се додека 
тужените или нивниот полномошник не се појави пред 
судот во постапката по предметот П.бр. 2539/99. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.бр.2539/99 
(40562) 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води пар-
нична постапка за сопственост на имот стекнат во бр-
ак по тужба на тужителката Барбара Робева од Ско-
пје, против тужениот Зор^н Ристовски од Скопје, со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спро-
тивно, на тужениот преку Меѓуопштинскиот ценатар 
за социјални работи за привремен старател му се пос-
тавеа адвокатот Антонио Апостолски од Скопје, ул. 
"Пајко Маало“ бр. 3, кој ќе ги штити неговите интере-
си во текот на постапката се до нејзино правосилно 
завршување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, бр. 3020-647од 
25.10.2000. (41672) 

Пред овој суд се води постапка по тужбата на ту-
жителот Република Македонија, Министерство за од-
брана од Скопје, против тужениот Мирковски Звонко 
од Скопје, ул. "Тоне Томшиќ“ бр. 25-2/16 за наплата 
на закупнина. 

За привремен застапник на тужениот е прставен 
адвокатот Дамески Киро од Скопје, ул. Васил Горгов“ 
бр. 2 со решение на Меѓуопштински центар за соци-
јална работа на општините во град Скопје број 3020-
529 од 19.09.2000 година кој ќе го застапува тужениот 
до негово јавување во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. бр. 65/2000. 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка по тужба на тужи-

телот Трајче Саздовски од Скопје против тужените: 
Тонка и Раде Луковиќ од Скопје, Живко Вучковиќ и 
Пеце Мирчевски, со непозната адреса, и Илија Томев-
ски од Скопје, за утврдување ништовност на договори 
за закуп, вредност 100.000,00 денари. 

Судот на третотужениот Живко Вучковиќ и четвр-
тотужениот Пеце Мирчевски им постави привремен 
застапник, адвокат Даниел Стоилов од Скопје, ТЦ 
"Беверли Хилс“ I кат, кој ќе ги застапува нивните ин-
тереси во постапката XI П.бр. 1761/99. 

Се повикуваат тужените Живко Вучковиќ и Пеце 
Мирчевски во рок од триесет дена од објавувањето на 
огласот да се јават во Судот лично или преку полно-
мошник и да ја преземат постапката, бидејќи во спро-
тивно истата ќе продолжи преку поставениот застап-
ник. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 1761/99 
(40301) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води 
парнична постапка по тужба на тужителката Јанинка 

Ќосевска од Скопје против тужениот Минко Новков 
со непозната адреса на живеење, за надомест на 
штета, вредност на спорот 300.000,00 денари, а која е 
заведена под \/1.П.бр.3132/96. 

Бидејки тужениот Минко Новков е со непозната 
адреса на живеење, од страна на Меѓуопштинскиот 
центар за социјална работа на општините во град 
Скопје му е поставен привремен старател-адвокатот 
Наташа Огненоска од Скопје, ул. ''Пајко Маало“ бр. 
6 и тоа со решение бр. 3020-172 од 16.03.2000 година. 
Наведениот адвокат ќе ги штити интересите на туже-
ниот во текот на постапката до нејзино правосилно за-
врш^пзање во случај да тужениот не се јави во судот во 
рок од 30 дена од објавувањето на судскиот оглас, лич-
но или преку свој полномошник. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.бр. 3132/96. 

(40417) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје заведен е 
спор по тужба на тужителот Тодор Петрушевски од 
Охрид, против тужениот Колев Томислав од Скопје и 
Ејуп Екрем од Скопје, а сега со непозната адреса на 
живеење за нарушено владение. 

Се повикува тужениот Ејуп Екрем од Скопје да се 
јави во овој суд да достави сегашна адреса на живеење 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во спротивно на истиот ќе му биде одреден привремен 
старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред 
судот во смисла на чл. 78 од ЗПП. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.бр.1846/99 
(40647) 

Основниот суд Скопје II - Скопје како првостепен 
парничен суд и тоа со судијата Лидија Тасева како 
претседател на советот, постапувајќи по правната ра-
бота на тужителката Гордана Милошевска од Скопје, 
застапуваа преку полномошник адв. Дорија Ваневска 
од Скопје, против тужениот Недиќ Јован од СР Југос-
лавија со непозната адреса на живеење за развод на 
брак, на ден 10.10.2000 година. 

Со решение на овој суд П.бр. 1970/00 од 3.10.2000 
година, врз основа на чл. 78 ст. 2 т. 5 од ЗПП поставен 
е адвокат Венцислав Крчински од Скопје, ул. "Рајко 
Жинзифов“ бр. 49-а за привремен застапник на туже-
ниот Недиќ Јован од СР Југославија сега со непозната 
адреса на живеење, во постапката која се води пред 
овој суд по тужба на тужителката Гордана Милошев-
ска од Скопје, за развод на брак. 

Со истото решение одредено е дека привремениот 
застапник ќе го застапува тужениот во постапката се 
додека тужениот или неговиот полномошник не се по-
јават пред судот, односно додека Центарот за социјал-
на работа не го извести судот дека на тужениот му 
поставил старател. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје, П.бр.1970/00. 
(40567) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води пар-
нична постапка за враќање заем оформен по тужба на 
тужителот Љубиша Јазаџиевски од Скопје ул. "Мав-
ровска“ бр. 19, против тужената Санда Николова од 
Скопје, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спро-
тивно, Меѓуопштинскиот ценатар за социјални работи 
ќе и постави привремен старател, кој ќе ја застапува 
во текот на постапката се до нејзино правосилно завр-
шување. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје,ХУШ.П.бр. 
3120/97. (41669) 

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

јановиќ како судија поединец, во правната работа на 



Стр. 5096 -Бр. 92 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 8 ноември 2000 

предлагачката Жамила Колономос од Скопје, ул. "П. 
Зоогравски“ бр. 83-А, застапуваа преку полномош-
никот Томислав Симјановски од Битола ул. "7-ма 
Бригада“ бр. 33-А, за прогласување на исчезнато лице 
за умрено на 20.10.2000 година. 

Колономос Калеф Исак, роден 1886 година во Бито-
ла, со последно живеалиште во Битола на ул. " Криво-
лак“ бр. 6, депортиран на 10.03.1943 година во логорот 
Треблинка-Полска, а за него повеќе ништо не се знае. 

Се повикува, секое лице кое нешто знае за исчезнат-
ото лице Исак Колономос, за неговото движење или 
животот, после 10.03.1943 година, без одлагање да се јави 
во Основниот суд во Битола во просторија бр. 40. 

Доколку во рок од 3 месеци од денот на објавува-
ње на овој оглас во "Службен весник на РМ“, никој не 
се јави, Судот по спроведената постапка ќе донесе од-
лука по предлогот за прогласување на исчезнатото 
лице за умрено. 

Од Основниот суд во Битола, ВПП.бр. 225/2000. 
(40281) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужи-

телот Тренчев Васил од с. Челешево, против тужени-
те Димитриевиќ Перса и Димитриевиќ Надежда и две-
те од СР Југославија, со непознато место на живеење. 

Се повикуваат тужените Димитриевиќ Перса и Ди-
митриевиќ Надежда, во рок од 30 дена од објавување-
то на огласот во "Службен весник на РМ“ и на оглас-
ната табла на судот да се јават во судот, во спротивно 
по истекот на овој рок ќе им биде поставен привреме-
ниот застапник Зоран Лозаноски - стручен соработ-
ник, кој ќе ги застапува тужените се додека тие или 
нивниот полномошник не се јават пред судот. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 574/2000. 
(40291) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд по предлог на предлагачот Мемеди 

Џезаир од с. Здуње се води постапка за докажување 
на смртта на лицето Мемеди Ајше родена 1905 г., во с. 
Рестеница-Општина Драгаш. . 

Се повикува лицето Мемеди Ајше во рок од 15 де-
на од објавувањето на огласот во Службен весник на 
Република Македонија“ да се јави пред Основниот суд 
во Гостивар, а исто така се повикуваат сите лица кој 
што нешто знаат за неа тоа да му го соопштат на ОВОЈ 
суд. 

Доколку повиканото лице не се јави во предвиде-
ниот рок ќе се смета дека истото е починато. 
Од Основниот суд во Гостивар Р.бр. 232/2000. (40190) 

од Гостивар против тужената Османи род. Сејдини 
Исније од Гостивар сега со непозната адреса во Р. Хр-
ватска, за развод на брак. 

Бидејки тужената се наоѓа во Р. Хрватска со не-
позната адреса за привремен застапник и се поставува 
Алији Елјеса, стручен соработник во Основниот суд 
Гостивар кој ќе ги застапува нејзините интереси се до 
нејзиното појавување пред судт или ангажирање на 
полномошник. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 751/2000 
(40649) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка 
а за раскинување на договор за доживотна издршка по 
тужбата на тужителот Рамадани Јаја од с. Беловиште -
Гостиварско,против тужениот Рамадани Зулбеар со 
непозната адреса во странство - во Швајцарија. 

Се повикува тужениот или било кое друго лице во 
рок од 30 дена да се јави во судот и да достави точна 
адреса на тужениот. 

Доколку во рок од 30 дена не се јави тужениот 
ниту пак назначи свој полномошник, судот ќе постави 
привремен застапник Душица Димитриеска стручен 
соработник при овој суд, која во оваа постапка ќе го 
застапува тужениот се додека тој или негов полно-
мошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 614/2000 
(40650) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 
Пред овој суд, по тужба на тужителот Костов Лазо 

од Гевгелија е заведен предметот П.бр. 175/94, за пра-
во на трајно користење, против тужените Кавазов То-
дор, Кавазов Илија и Танев Митре сите од Гевгелија. 

Се повикува третотужениот Танев Митре кој е со 
непознато место на живеење односно престојувалиш-
те во странство, да се јави во овој суд во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот или во истиот рок да ја 
достави својата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во определениот рок 
од 30 дена на истиот ќе му биде определен привремен 
застапник во смисла на чл. 78 ст. 1 т.5 и чл. 79 од ЗПП, 
кој ќе го застапува по предметот се до правосилното 
завршување на постапката, односно се додека тужени-
от не се јави во судот или додека органот за старател-
ство-Центарот за социјална работа од Гевгелија не 
назначи негов старател. 

Од Основниот суд во Гевгелија, П.бр. 175/94-1. 
(40479) 

Пред Основниот суд во Гостивар заведен е спор за 
развод на брак по тужба на тужителката Сулејмани 
Селиме од Гостивар, ул. "Павле Аврамови“ 28, а про-
тив тужениот Сулејмани Африм од Гостивар со не-
позната адреса на живеење. 

Бидејки тужениот е со непозната адреса и нема 
свој полномошник, на истиот му се поставува привре-
мен застапник Душица Димитриеска стручен соработ-
ник при Основниот суд Гостивар, согласно чл. 80 од 
ЗПП. 

Основниот суд во Гостивар врз основа на чл. 78 ст. 
2 т. 4 од ЗПП, на тужениот Сулејмани Африм сега со 
непозната адреса, во спорот за развод на брак, а по 
тужба на тужителката Сулејмани Селиме од Гости-
вар, му постави привремен застапник, стручениот со-
работник Душица Димитриеска, која ќе го застапува 
тужениот во постапката за развод на брак, се додека 
истиот или неговиот 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. 534/2000. 
(40535) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 
постапка П.бр. 751/2000 на тужителот Османи Мирсад 

Во Основниот суд во Гевгелија е поднесена тужба 
од ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор 
на РМ ПЕ Гевгелија, против тужениот Пеов Пепи од 
Гевгелија, по основ наплата на станарина, со непозна-
то место на живеење и непозната адреса на престоју-
валиште.-

Се повикува тужениот Пеов Пепи, да се јави во 
овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
или во истиот рок да ја достави СВОЈ ата сегашна адреса 
на живеење. 

Доколку тужениот не се јави како што е опишано 
ќе биде определен привремен застапник во смисла на 
член 79 и 80 од ЗПП, кој ќе го застапува во предмет-
ниот горен број се до правосилното завршување на 
постапката. 

Од Основниот суд во Гевгелија, П.бр. 297/97 од 
22.06.2000 година. (40794) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово е во тек постап-

ка по тужба на тужителот Нуртен Халими род. Асани 
од Куманово, со стан на ул. "Киро Антевски“ бр. 16, 
застапувана од адвокатот Беџет Елези од Куманово, 
против тужениот Уљуси Халими од Куманово со стан 
на ул. "Црнотравска" бр. 78, сега на привремена 
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работа во Белгија со непозната адреса на живеење, а 
за развод на брак. 

Согласно член 78 став 2 точка 4 од ЗПП на туже-
ниот Уљуси Халими од Куманово на привремена ра-
бота во Белгија со непознато место на престојување 
во постапка за развод на брак по предлог на тужба на 
тужителка му се поставува привремен застапник Спа-
совска Светлана, адвокат од Куманово која ќе го зас-
тапува тужениот се додека тужениот или негов полно-
мошник не се појават пред судот односно додека Цен-
тар за социјални работи не го извести судот дека наз-
начил старател. 

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 973/2000. 
(40680) 

Во парничниот предмет на овој суд П.бр. 422/2000 
заведен по тужба на тужителите Кинета Мехмедовиќ 
и Фихрет Мехмедовиќ двајцата од с. Г. Оризари про-
тив тужениот Аљупи Суља Рамадан од с. Г. Оризари 
сега со непознато место на живеење и престојување, 
за утврдување на постоење на договорен однос, вред-
ност на спорот 1.000,00 ден, за привремен застапник на 
тужениот се одредува Валерија Николова, стручен со-
работник во овој суд, а согласно со член 78 став 2 точ-
ка 4 и 5 од ЗПП. 

Привремениот застапник ги има сите права и дол-
жности на законски застацник по споменатиот пред-
мет, се додека тужениот или негов полномошник не 
ќе се јават пред судот, односно додека органот за ста-
рателство не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 422/2000. 
(40648) 

Пред Основниот суд во Куманово е поднесена 
тужба на тужителка Марина Врачар мом. Томовска 
од Куманово ул. "Прва'' бр. 109 против тужениот 
Милан Врачар од Германија со непозната адреса на 
живеење за развод на брак, согласно на чл. 40 од 
Законот за семејство. 

Бидејќи да тужениот е со непозната адреса на жи-
веење на истиот за привремен застапник му се поста-
вува Лидија Велиновска адвокат од Куманово, која ќе 
го застапува тужениот, до неговото појавување во Су-
дот или до правосилно окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Куманово, П.бр.957/2000. 
(40178) 

До Основен суд Куманово е поднесена тужба на 
тужителот Далиповски Нусрет од с. Лопате, против 
тужената Мониа Абдеселен со непозната адреса на 
живеење, за развод на брак согласно на чл. 41 од ЗС. 

На тужената Мониа Абдеселен која е со непозната 
адреса на живеење, за привремен застапник и се пос-
тавува Тања Стошиќ адвокат од Куманово, која ќе ја 
застапува тужената се до нејзино појавување пред су-
дот или до правосилно окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 987/2000. 
(41041) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба 

од тужителката Мина Хаџи-Хамидова, родена Таиро-
ва од Кочани, со стан на ул. "Стив Наумов“ бр. 12, 
против тужениот Султан Хаџи-Хамидов, сега на прив-
ремена работа во Швајцарија, со непозната адреса, за 
развод на брак, вредност на спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот да се јави во судот, или определи 
свој полномошник, во спротивно судот за привремен 
застапник на тужениот ќе го определи Благојчо Стои-
менов - стручен соработник во Основниот суд во Ко-
чани, кој ќе ги застапува интересите на тужениот до 
окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 356/2000. 
(40797) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на ту-

жителот Самсон Томовски од с. Асамати, сега во 
САД, преку адв. Весна Печалевска од Ресен, против 
тужената Дијана Стаменовска од Велес, моментално 
во Албанија со непозната адреса на живеење, за раз-
вод на брак. Вредност 60.000,00 ден. 

Се повикува тужената Дијана Стаменковска од Ве-
лес, сега во Албанија со непозната адреса на живеење, 
во рок од триесет дена, сметано од денот на објавува-
њето на огласот, на судот да му достави точна адреса 
или да одреди свој полномошник. Во спротивно судот 
по службената должност ќе и постави привремен зас-
тапник, кој ќе ги застапува нејзините права и интере-
си, а се до окончување на постапката пред овој суд. 

Од Основен суд во Ресен, П.бр. 59/2000. (40188) 

Се повикува лицето Тринговски Екрем од Ресен, 
со последно место на живеење Приједор Босна и Хер-
цеговина, како и секој друг што знае за него или за не-
говиот живот да се јави во Основниот суд во Ресен во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Сл. вес-
ник на РМ“. 

Во спротивно неговата смрт ќе се докаже по пос-
тапката што следува. 

Од Основниот суд во Ресен, В.ПП.бр. 32/2000. 
(40703) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица тече постапка по 

тужба на тужителот Трајанова Македонка од с. Васи-
лево против тужениот Трајанов Асен од с. Василево 
со правен основ нарушено владение. 

Бидејки во текот на постапката се утврди дека 
странката Трајанова Македонка од Василево нема 
точна адреса и престојува во друго место - држава, со 
непознато престојувалиште и живеалиште, па од тие 
причини се повикува во рок од 30 дена сметано од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ“ да достави точна адреса на живеалиште^-прес-
тојувалиште, како би можело, да се продолжи со пос-
тапката, во спротивно доколку истиот не постапи по 
овој оглас, ќе му биде определен привремен застапник 
во постапката согласно чл. 78 и 80 од ЗПП. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 802/96. 
(40480) 

Пред Основниот суд во Струмица тече постапка по 
тужба на тужителот Танка Ташкова од Просениково 
против тужениот Ванчо Иванов од Струмица со пра-
вен основ долг. Вредност на спорот 100.000 ден. 

Бидејки во текот на постапката се утврди дека 
странката Ванчо Иванов од Струмица нема точна ад-
реса и престојува во друго место - држава, со непозна-
то престојувалиште и живеалиште, па од тие причини 
странката се повикува во рок од 30 дена сметано од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ“ да достави точна адресава живеалиште-прес-
тојувалиште, како би можело, да се продолжи со пос-
тапката, во спротивно доколку истиот не постапи по 
овој оглас, ќе му биде определен привремен застапник 
во постапката согласно чл. 78 и 80 од ЗПП. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 803/00. 
(40481) 

Пред Основниот суд во Струмица тече постапка по 
тужба на тужителот АДОР ''МАКЕДОНИЈА“ СКОП-
ЈЕ против тужениот Трајко Атанасов од с. Сушица со 
правен основ долг. Вредност на спорот 3.150 ден. 

Бидејки во текот на постапката се утврди дека 
странката Трајко Атанасов од с. Сушица нема точна 
адреса и престојува во друго место - држава, со непоз-
нато престојувалиште и живеалиште, па од тие причи-
ни странката Трајко Атанасов се повикува во рок од 
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30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ“ да достави точна адреса 
на живеалиште-престојувалиште, како би можело да 
се продолжи со постапката, во спротивно доколку ис-
тиот не постапи по овој оглас, ќе му биде определен 
привремен застапник во постапката согласно чл. 78 и 
80 од ЗПП. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1010/99. 
(40501) 

Пред Основниот суд во Струмица тече постапка по 
тужба на тужителот АДОР " МАКЕДОНИЈА“ 
СКОПЈЕ против тужениот Ценев Коле од с. Куклиш 
со правен основ регрес. Вредност 16.720 денари. 

Бидејки во текот на постапката се утврди дека 
странката Ценев Коле од с. Куклиш нема точна адре-
са и престојува во друго место - држава, со непознато 
престојувалиште и живеалиште, па од тие причини 
странката Ценев Коле од с. Куклиш се повикува во 
рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ“ да достави точна 
адреса на живеалиште-престојувалиште, како би мо-
жело да се продолжи со постапката, во спротивно до-
колку истиот не постапи по овој оглас, ќе му бидб оп-
ределен привремен застапник во постапката согласно 
чл. 78 и 80 од ЗПП. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1510/99 
(40502) 

Во Основниот суд во Струмица поведена е постап-
ка за надомест на штета по тужба на тужителката Гу-
дица Малинова, од Струмица, ул."24 Октомври“ бб, 
против тужениот Симонов Јордан од Скопје, ул."Иво 
Лола Рибар“ бр. 70-1/8, односно ул."Иво Лола Рибар“ 
бр. 74-3/12. Вредност на спорот 406.044,00 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
по објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ“ во судница бр. 20. Во спротивно, на истиот ќе му 
биде одреден привремен старател и тоа Валентина 
Митева, стручен соработник при Основниот суд во 
Струмица, која ќе ги застапува неговите интереси по 
предметот на спорот до правосилното завршување на 
спорот. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1796/99. 
(41715) 

Во Основниот суд во Струмица поведена е постап-
ка за развод на брак по тужба на тужителот Драги То-
шев од с.Просениково бр. 50, струмичко, против туже-
ната Јованка Андоновска од Гевгелија, ул.'Тоце Дел-
чев“ бр. 20. Вредност на спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужената да се јави во рок од 15 дена 
по објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ“ во судница бр. 20. Во спротивно, на истата ќе и 
биде одреден привремен старател и тоа Валентина 
Митева, стручен соработник при Основниот суд во 
Струмица, која ќе ги застапува нејзините интереси по 
предметот на спорот до правосилното завршување на 
спорот.-1" 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1759/2000. 
(41716) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд во тек е постапка за докажување на 

смртта на лицето Алили Садик од с. Желино, а по 
предлог на предлагачот Меваип Усеини. 

Се повикува лицето Алили Алилов Садик од с. 
Желино да се јави пред Основниот суд во Тетово по 
објавување на огласот во рок од 15 дена или секој друг 
што знае за неговиот живот, во спротивно судот ќе му 
одреди привремен старател кој ќе се грижи за негови-
те права и интереси до правосилното окончување на 
овој предмет. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр,620/2000. (40189) 

Пред Основниот суд во Тетово, по тужба на тужи-
телот Идризи Арун од Тетово, ул. "Ѓорче Петров“ бр. 

35 против тужената Јанковска Ванта од Белград со не-
позната адреса се води постапка за исполнување на 
договор за купопродажба. 

Бидејки адресата на тужената не е позната се по-
викува истата на судот, да му достави адреса или да 
овласти полномошник кој ќе Ја застапува во оваа пос-
тапка до нејзиното окончување, во спротивно судот 
преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе и 
постави привремен застапник. . 
Од Основниот суд во Тетово, П.бр.744/2000. 

(40191) 

Пред овој суд се води спор по тужба на тужителот 
ХЕК "Југохром" АД - Јегуновце, против Стези Игба-
ле од Тетово, за долг, вредност 34.703,00 ден. 

Се повикува тужената Стрези Игбале од Тетово со 
стан на ул. ''ЈНА“ бр. 39-1, а сега со непозната адреса 
да се јави во Основен суд во Тетово по тужбата на ту-
жителот ХЕК "Југохром" АД Јегуновце, за долг, 
вредност 34.703,00 ден. во рок од 30 дена. Доколку во 
овој рок не се јави и не одреди свој полномошник, 
судот ќе и постави привремен старател преку 
Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе се 
грижи за нејзините права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.138/2000. 
(40192) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужба на тужителката Хидајет Селими од Тетовр, ул. 
"Благоја Тоска“ бр. 68, против тужените Зејдие Ќази-
ми и други од с. Порој, поради сопственост. 

Судот е известен дека тужената Зејдие Ќазими од 
с. Порој се наоѓа на привремена работа во Швајцарија 
со непозната адреса, па поради тоа е потребно да биде 
објавен оглас. 

Бидејки тужената е со непозната адреса за истата 
да се објави оглас да во рок од 15 дена од објавување-
то, да се јави во судот или да одреди свој полномош-
ник, а во спротивно на истата ќе и биде поставен 
привремен старател преку Центарот за социјални 
работи Тетово кој ќе ги застапува нејзините интереси 
се до окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1046/2000. 
(40193) 

Пред Основениот суд во Тетово во тек е постапка 
по тужба на тужителот ЈП за стопанисување со 
станбен и деловен простор на РМ Скопје подрачна 
единица Тетово, против тужената Спасеновска 
Александра од Тетово сега со непозната адреса во 
странство, за испразнување на стан. 

Се повикува тужената Спасеновска Александра 
сега со непозната адреса во странство, во рок од 30 де-
на по објавување на огласот да се јави во Основен суд 
во Тетово или да овласти свој полномошник, во спро-
тивно судот преку Центарот за социјална работа Те-
тово ќе и постави привремен старател кој ќе ги штити 
нејзините права и интереси до правосилното окончу-
вање на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1069/2000. 
(40194) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужба на тужителот Абди Хасип од с. Пирок, против 
тужениот Адили Меди од с. Пирок, а сега со непозна-
та адреса во Босна и Херцеговина поради исполнува-
ње на договор. 

Бидејки тужениот е со непозната адреса во Босна 
и Херцеговина за истиот да биде објавен оглас во "Сл. 
весник на РМ“ во рок од 15 дена од објавувањето на 
огласот да се јави во судот или да одреди свој полно-
мошник, а во спротивно на истиот ќе му биде поставен 
привремен старател преку Центарот за социјална 
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работа Тетово кој ќе ги застапува неговите интереси 
до окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 286/2000. 
(40195) 

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужи-
телот Беадини Меваип Абуш од с. Порој против туже-
ните Вели Тефик, Беадини Ејуп и Емини Ѓула сите од 
с. Порој, а сега со непозната адреса во странство се 
води постапка за исполнение на договор за купопро-
дажба на недвижен имот. 

Се повикуваат тужените да се јават на судот, да 
достават адреса или да овластат полномошник кој ќе 
ги застапува во оваа постапка до нејзиното окончува-
ње, а во спротивно по протекот на 30 дена судот ќе им 
постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1115/2000. 
(40196) 

Пред овој суд се води спор по тужба на тужителка-
та Деари Мирем од с. Доброште, против Деари Осман 
од с. Глоѓи за развод на брак. 

Се повикува тужениот Деари Осман од с. Глоѓи во 
рок од 30 дена да се јави во Основниот суд во Тетово, 
по тужбата на тужителката Деари Мирем од с. Доб-
роште, за развод на брак. 

Доколку во овој рок не се јави или не одреди свој 
полномошник, судот ќе му постави привремен 
старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1167/2000. 
(40197) 

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужи-
телот Нагиб Рамадани од с. Желино против тужената 
Ел ќе Марина Теншио од град Потсдам Германија, со 
непозната адреса, се води постапка за развод на брак. 

Се повикува тужената да се јави пред судот, да ов-
ласти полномошник или да достави адреса, во спор-
тивно по истекот на 30 дена по објавувањето на огла-
сот судот преку Центарот за социјална работа Тетово 
на тужената ќе и постави привремен застапник кој ќе 
ги застапува нејзините интереси во оваа постапка. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1125/2000. 
(40704) 

\ Пред овој суд води спор Шакири род. Асими Џеми-
ле од Тетово, ул. "111" бр. 17, против Шакири Исни 
Шенаси ул. "ЈБубо Божиновски Пиш" бр. 22, а сега со 
непозната адреса во Франција за развод на брак. 

Се повикува тужениот Шенаси да во рок од 15 дена 
од објавување на огласот, достави адреса на судот или 
постави застапник, во спротивно ќе му биде поставен 
привремен старател кој ќе го води спорот во негово 
име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1160/2000. 
(40705) 

сега со непозната адреса во САД се води постапка за 
сопственост и поништување на тестамент. 

Бидејки адресата на тужениот не е позната се по-
викува истиот да се јави на судот, да достави адреса 
или да овласти полномошник кој ќе го застапува во 
оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно 
по протек на 30 дена судот преку Центарот за 
социјални работи Тетово на тужителот ќе му постави 
привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1105/2000. 
(40801) 

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужи-
телите Зафировски Петко и Зафировски Драгољуб и 
двајцата од с. Непроштено против тужениот Стоја-
новски Јован од с. Отуње, сега со непозната адреса во 
СР Југославија, се води постапка за исполнение на до-
говор за купопродажба. ' 

Се повикува тужениот да се јави на судот, да доста-
ви адреса, или да овласти полномошник кој ќе го зас-
тапува во оваа постапка до окончување на истата. Во 
спротивно по протекот на 30 дена судот преку Цента-
рот за социјални работи Тетово ќе му постави привре-
мен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1195/2000. 
(40807) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е оставинска 
постапка за расправање на оставината на лок. Божи-
новска Петра, бивша од с. Глоѓи, а по предлог на Си-
моска Убавка од с. Глоѓи. 

Бидејки наследничката Ристоска Цвета, ќерка на 
покојната, по кажување на нејзината сестра Симоска 
Убавка се наоѓа во Канада со непозната адреса. 

Се повикува лицето Ристоска Цвета родена 1931 
година, да се јави во Основен суд Тетово за расправа-
ње на оставината на лок. и мајка Божиновска Петра 
бивша од с. Глоѓи, во рок од 1 година по објавување на 
огласот, а во спротивно судот на истата ќе и постави 
привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, О.бр. 368/2000. 
(40706) 

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужи-
телката Димовиќ вд. на Милош Љубица и други од с. 
Одри, против тужениот Димовиќ Бошко од с. Одри, а 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по 
тужба на тужителот Камбери Мисим од с. Порој, про-
тив тужената Камбери Хавуче од с. Порој, сега со не-
позната адреса во Франција поради развод на брак. 

Бидејки тужената Камбери Хавуче е со непозната 
адреса за истата да биде објавен оглас во "Службен 
весник на РМ“ да истата во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот се јави во судот или да 
одреди свој полномошник, во спротивно на истата ќе 
и биде поставен привремен старател преку Центарот 
за социјална работа Тетово кој ќе ги застапува 
нејзините интереси се до окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 596/2000. 
(40810) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
. Пред овој суд, е заведена тужба од тужителот "Је-

ховини сведоци“ - Христијанска верска заедница-
Скопје, против тужениот Павле Митров од Штип, со 
непозната адреса, поради враќање на купопродажна 
цена. 

Со оглед на тоа дека постапката пред овој суд е во 
тек, а на тужениот адресата не е позната од тие при-
чини се повикува тужениот Павле Митров во рок од 
15 дена да се јави во овој суд и да достави точна адреса 
или назначи свој полномошник, во спротивно судот по 
службена должност согласно чл. 78 од ЗПП, ќе поста- -
ви привремен застапник кој ќе ги брани неговите ин-
тереси пред овој суд до правосилноста на постапката. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр.234/2000. (39961) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Кавадарци, под реден број Рег. 
бр. 13/2000 за 2000 година се запишува здружение под 
име "Иницијатива за едукација за човекови права и 
демократија ОКЕАН“ Кавадарци кое ќе се.залага за: 

организирање иницијатива за едукација на човеко-
ви права и демократија; организирање и спроведување 
на научно популарни активности, предавање, изло-
жби, трибини, семинари и други форми за едукација; 
организирање и вршење научни истражувања во об-
ластите каде се манифестираат проблемите од облас-
та на човекови права и демократија; остварување со-
работка со други невладини организации на локално и 
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национално ниво, со владини институции како и со 
други институции и организации, соработување со 
социјалните, културните, спортските, воспитно обра-
зовните и др. институции за развој на демократските 
процеси и заштита на човековите права; органи-
зирање слободното време на граѓаните, едукација на 
своето членство; залагање за заштита на човековите 
права и демократијата. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци 
на ул. "Тошо Велков Пепето“ бр. 1/3. 

(40814) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. 
бр. 11/2000 за 2000 година се запишува здружение под 
име: "Младинска организација Визија“ Кавадарци 
(скратен назив МОВ), кое ќе се залага да: 

ги организира своите членови и ја координира и 
усогласува нивната дејност заради развој и унапреду-
вање на интересите на младите, 

- ја поттикнува и стимулира работата во областа 
на културата и физичкото воспитување, 

- подобрување на средношколскиот стандард, 
- спротивставување на националистички, полови, 

расни, верски и други дескриминаторски тенденции, 
- соработка со други сродни организации, 
- се грижи за унапредување на екологијата во ин-

терес на младата популација, 
- организира трибини, семинари, студиски патува-

ња, концерти, приредби и друго, 
- спроведување заеднички проекти на членовите, 
- извршување и други задачи во интерес на млади-

те. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци 

на ул. "Партизанска“ бр. 7. 
(40815) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
ето Рег.ЗПФ.бр. 40/2000 од 30.10.2000 год. во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации при Основ-
ниот суд Тетово се запишува културно уметничко 
друштво "ДРИТА“ с. Боговиње. 

Работата и активностите на здружението е потик-
нување и покренување на иницијативи за ширење и 
развој на мрежата на културни активности, и заштита 
на правата на лица кои се ангажирани во сферата на 
културата, да допринесува за обезбедување на мини-
мум егзистенција на културно уметничките работници 
и лицата кои се во лоша финансиска состојба, и по-
мош од нематеријална природа, негување и развој на 
добротворните, културни, уметнички, активности и 
хуманитарните односи помеѓу луѓето и слично. 

Седиштето на здружението е во с. Богивиње, а ис-
тото ќе делува на подрачјето на Општина Боговиње и 
пошироко. , (40816) 

Со решение Згф. бр. 44/2000 од 29.09.2000 година 
во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основен суд Штип под реден бр. 44 за 
2000 година, се запишува: 

- Организација на жените на Општина Пробиш-
тип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Доне 
Божинов“ бр. 12 во Пробиштип, а. здружението ќе 
дејствува на територијата на општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип. 
(40541) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение Рег. 
бр. 35/98 од 16.12.1998 година во регистарот на Здру-
жението на граѓани и фондации го запиша следното: 

1. Се одобрува упис во регистарот на Здруженија 
на граѓани и фондации на Здружението на граѓани Ра-

дио такси "Водно'', со седиште на ул. "Душан Ташко-
виќ“ бб. 

2. Дејноста на здружението на граѓани Радио такси 
"Водно“ е унапредување на превозот на патници и 
пружање на такси услуги на граѓаните, претпријатија-
та и други корисници со користење на радио фреквен-
ција, подобрување на условите за работа на членовите 
на здружението, утврдување на заедничка тарифа на 
такси услугите, рационално и наменско користење на 
фреквенцијата и подобрување на положбата на такси 
возачите во даночниот систем и во општеството како 
целина. 

3. Подрачјето на дејноста на здружението е тери-
торијата на Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. 
(40701) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. Згф. бр. 28/2000, се запишува здружение-
то на граѓани под име: Хуманитарна организација 
"Вита1' Охрид или со скратено име ХО "Вита'' - Ох-
рид. 

Здружението на граѓани има за цел: хуманитарно 
згрижување и помагање на социјално загрозените ли-
ца и хендикепираните лица и нивните семејства, како 
и преземање други активности во интерес за членс-
твото. 

Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. 
"Абас Емин“ бр. 353, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Аргон Дестани. 

Од Основниот суд во Охрид. 
(40702) 

1. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег. бр. 92 се запишува подружница во Ре-
публика Македонија на странската организација 
Друштво Еколошки контакт Источна Европа со се-
диште во Амстердам, Холандија. 

- Седиштето на подружницата на странската орга-
низација Друштво Еколошки контакт Источна Евро-
па од Холандија е на ул. "В. Влаховиќ“ бр. 24/1-1, во 
Република Македонија., Лице овластено за застапува-
ње е Г-дин Владимир Огњановски македонски држав-
јанин. 

2. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Друштво Еколошки контакт 
Источна Европа во Република Македонија ќе се одне-
сува на унапредување на размената помеѓу еколошки-
те организации Западна и Источна Европа и реализа-
ција на нивните програми во Р. Македонија, пружање 
директна материјална помош, одржување семинари, 
обука во различни региони од земјата, организирање 
регионални работилници за спроведување на актив-
ностите на оваа организација со цел за заштита на чо-
вековата околина и локално учество на граѓаните во 
'реализација на тие планови. 

- Подружницата на странската организација Друш-
тво Еколошки контакт Источна Европа стекнува свој-
ство на правно лице и може да започне со работа од 
20.09.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
(40945) 

1. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег. бр. 869 се запишува здружението на 
граѓани Здружение за поддршка и помош на млади 
ИМКА на Македонија со седиште во Скопје на ул. 
"Панче Не делковски“ бр. 65/2. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружение-
то е неговиот претседател Маја Костовска од Скопје. 

2. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на изградба на праведно човечко опште-
ство кое се базира на љубов, мир и толеранција, одр: 



8 ноември 2000 ^^^^ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА^^„„„ Бр. 92 - Стр. 3127 

жување на меѓучовечки односи, застапување на права-
та на жените и заштита и поддржување на правата на 
децата, борба против наркоманијата и алкохолизмот, 
зачувување на семејството како основна клетка, зачу-
вување на здрава животна средина како и заштита и 
зачувување на природните богатства за идните гене-
рации. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 28.09.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
(40948) 

1. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег. бр. 868 се запишува здружението на 
граѓани Спортско, риболовно еколошко здружение 
КРАП Скопје со скратено име С.Р.Е.З, Крап-Скопје 
со седиште во Скопје на ул. "Никола Русински“ бр. 10-
2/12. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружение-
то е неговиот претседател Кокан Ќука од Скопје. 

2. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на развивање и унапредување на спортски-
от риболов, успешно спортување и репрезентирање на 
натпреварите во риболов на крап и неговите подвидо-
ви, заштита на водите и целокупниот, рибен фонд, по-
рибување и заштита на човековата околина, органи-
зирање спортски натпревари, соработка со соодветни 
здруженија во земјата и надвор од неа како и соработ-
ка со надлежни органи за спортски риболов, екологија 
и заштита на човековата околина во Р. Македонија. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 22.09.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
(40955) 

1. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег. бр.' 91 се запишува подружница во Ре-
публика Македонија на странската организација Асо-
цијација ПМУ Интер Лајф, со скратени име ПМУ 
ИНТЕР ЛАЈФ со седиште во Шведска. 

- Седиштето на подружницата на странската орга-
низација Асоцијација ПМУ Интер Лајф е во Скопје -
Градски ѕид блок 5 лок. 7. 

- Лице кое е овластено да ја застапува подружни-
цата на странската организација Асоцијација ПМУ 
Интер Лајф во Република Македонија е Г-дин Кјелл 
Андерссон - шведски државјанин. 

2. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Асоцијација ПМУ Интер 
Лајф од Шведска во Република Македонија ќе се одне-
сува на пружање помош на беспомошни лица без ог-
лед на национална, верска, расна џли половна припад-
ност, пред се на стари и болни лица, инвалиди, сиро-
машни, бегалци, напуштени деца и на сите останати на 
кои им е потребна помош, одржување концерти на ду-
ховна музика, отворање на народна кујна за исхрана 
на бездомници и сиромашни луѓе, основање на домови 
за сираци, домови за стари лица, отворање на совету-
валиште како и пружање на духовна поддршка. 

- Подружницата на странската организација Асо-
цијација ПМУ Интер Лајф стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 15.09.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 

1. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег. бр. 872 се запишува здружението на 
граѓани "Јуристички центар“ со скратено име "ЈЦ" со 
седиште во Скопје на бул. "Маркс и Енгелс“ бр. 3/6-2. 

- Лице кое е овластено Да го застапува здружение-
то е неговиот претседател Фидан Даскалов од Скопје. 

2. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на поставување можности и информации-
те од полето на правото сеопфатно, правовремено и 
ефикасно да бидат достапни за правни практиканти 
(адвокати, застапници, правни консултанти, нотари, 
судии, обвинители, студенти и др. институции, групи и 
поединци) како и за пошироката јавност, да формира 
библиотека на правни наслови, да организира семина-
ри, советувања и работилници од полето на правото, 
оспособување и усовршување на сопствен стручен ка-
дар преку образовните институции во земјата и стран-
ство како и соработка со соодветни здруженија и ин-
ституции во земјата и странство. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 03.10.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. 
(40963) 

1. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег. бр. 870 се запишува здружението на 
граѓани Хуманитарна организација ''ОАЗА“ со скра-
тено име Х.О. "ОАЗА1' со седиште во Скопје на ул. 
"Илинден“ бр. 906/20. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружение-
то е неговиот претседател Томе Ивчески од Скопје. 

2. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на хуманитарно згрижување и помагање 
на загрозени лица како последица на природни непо-
годи, болести, воени дејствија и др. незгоди, да го 
унапредува етичкиот, материјалниот и општествениот 
статус на луѓето, грижа за здравјето на луѓето, орга-
низирање на спортски игри и др. видови на дружења 
помеѓу децата на социјално загрозени лица, да се бори 
против наркоманијата, проституцијата, алкохолизмот 
и др. како и да соработува со меѓународни институции 
и организации со исти цели. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 28.09.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
(40965) 

1. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег. бр. 867 се запишува здружението на 
граѓани Здружение на граѓани за валоризација, попу-
ларизација и педагогија на културното наследство 
"СЕИЗМО", со седиште во Скопје на ул. "Иво Лола 
Рибар“ бр. 74/4-9. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружение-
то е неговиот претседател д-р Панче Велков од Скоп- -
је. 

2. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на популаризација на културното наслед-
ство на Македонија, едукација од областа на култур-
ното наследство, културата, уметноста и мултикул-
турната комуникација, популаризација на културното 
наследство како и соработка со други здруженија и 
сродни асоцијации од земјата и странство. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 21.09.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
(40966) 

1. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег. бр. 94 се запишува подружница во Ре-
публика Македонија на странската организација Ме-
ѓународен Мисионерски Одбор на Јужно Баптиетичко 
Собрание со седиште во Ричмонд, Сојузна држава 
Вирџинија, САД. 

- Седиштето на подружницата на странската орга-
низација Меѓународен Мисионерски Одбор на Јужно 
Баптиетичко Собрание е во Скопје на ул. "Милан 
Марковиќ“ бр. 59. 
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- Лице кое е овластено да ја застапува подружни-
цата на странската организација Меѓународен Мисио-
нерски Одбор во Јужно Баптистичко Собрание од 
САД во Република Македонија е Г-ѓа Џин Истер - др-
жавјанин на САД. 

2. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Меѓународен Мисионерски 
Одбор на Јужно Баптистичко Собрание од САД во 
Република Македонија ќе се однесува на образовни 
часови за животната средина и грижа за истата, орга-
низирање курсеви за деловен англиски јазик и др. об-
разовни програми со цел да се помогне развојот на 
микро бизнисот од развој на производите до марке-
тинг и дистрибуција. 

--Подружницата на странската организација Меѓу-
народен Мисионерски Одбор на Јужно Баптистичко 
Собрание стекнува својство на правно лице и може да 
започне со работа од 13.10.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
(40971) 

1. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег. бр. 869 се запишува здружението на 
граѓани Центар за развој, советување и психотерапија 
со седиште во Скопје на ул. "Антон Чехов“ бр. 37. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружение-
то е неговиот претседател Јанаков Благоја од Скопје. 

2. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на користење идеи, техники, вежби и мето-
ди од психологијата и блиските научни области, како 
и од некои од развиените духовни системи што посто-
јат од нашиот простор (Балканот) и пошироко, учест-
во на членовите во работата на научни и стручни со-
бири, во работилници, едукации и сл. во земјата и ст-
ранство, организирање курсеви, семинари, работилни-
ци, тренинзи и едукации и нивно остварување, сора-
ботка со здруженија од земјата и странство како и со-
работување со домашни, странски и меѓународни ор-
ганизации и институции. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 13.10.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
(40974) 

1. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег. бр. 882 се запишува здружението на 
граѓани МЛАДИТЕ ЗА ИНТЕРГЕНЕРАЦИСКА 
ПРАВЕДНОСТ И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ со скратено 
име МИПР со седиште во Скопје на бул. "Илинден“ 
бб, блок 12. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружение-
то е неговиот претседател Тони Стефчевски од Скоп-
је. 

2. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на промоција на значењето на интергене-
рациската праведност и одржливиот развој, развој на 
демократските процеси, цивилното општество, зашти-
та на човековите права и правата на децата, борба 
против сите видови на дискриминација, поддршка по-
мош и прифаќање на мигранти и бегалци, информира-
ње и едукација од областа на здравството, заштитата 
од болести на зависност, едукација и информирање за 
заштитата на животната средина како интергенераци-
ска праведност и траен развој. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 13.10.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
(40980) 

1. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег. бр. 879 се запишува здружението на 
граѓани "Волонтеризам во болниците“ - Скопје со 

скратено име Волонтеризам во болниците Скопје со 
седиште во Скопје на ул. "Водњанска" бр. 17, Клини-
ка за детски болести - Скопје. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружение-
то е неговиот претседател Татјана Зорчец од Скопје. 

2. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на промовирање и развивање на волонтер-
ската работа во болниците и вон неа, пружање добро-
волна помош на деца со потреба, намалување на мож-
ните негативни последици од хоспиталното лечење кај 
децата, селекција, обука и супервизија на волонтери 
како и остварување на соработка со невладини орга-
низации, здруженија, поединци, јавни институции и др-
жавни органи и со слични организации во земјата и 
странство. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 12.10.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
(40982) 

Во Основен суд Скопје I - Скопје со З.Г. бр. 166/98, 
се утврдува дека програмата и статутот на здружение-
то на граѓани "Комаја - Друштво за развој на уметнос-
та на живеењето“ со седиште во Скопје со својство на 
правно лице од 09.01.1995 година се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 
874 се запишува здружението на граѓани "Комаја -
Друштво за развој џа уметноста на живеењето“ со се-
диште во Скопје на ул. "Мирослав Крлежа“ бр. 51 кое 
го застапува неговиот претседател Горан Мирковиќ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
(41000) 

1. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег. бр. .877 се запишува здружението на 
граѓани Шаховски клуб 13 Ноември - Скопје со скра-
тено име ШК 13 Ноември со седиште во Скопје на ул. 
"29 Ноември“ бр. 46. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружение-
то е неговиот претседател Лазар Калчовски. 

2. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на создавање просторни, материјални и 
кадровски услуги за масовно прифаќање на слепите 
лица, шахисти - членови на здружението на слепите 
лица на град Скопје и др. граѓани и формирање соод-
ветни секции и групи за да се обезбеди задоволување 
на нивните лични афинитети, развој на шаховската иг-
ра, како и да организира и учествува на државни и ме-
ѓународни шаховски првенства, натпревари, турнири и 
семинари, соработка со др. шаховски клубови и Соју-
зи во земјата и странство. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 10.10.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
(41001) 

1. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег. бр. 883 се запишува здружението на 
граѓани Прогресивна Мултимедијална Група со скра-
тено име ПМГ Колектив со седиште во Скопје на ул. 
"Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 14/16. 

- Лице кое е овластено да го застапува здружение-
то е неговиот претседател Мирко Попов од Скопје. 

2. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на севкупно унапредување на дејностите 
во областа на културата, негување, популаризација и 
афирмирање на културното наследство, остварување 
соработка со соодветни организации и др. асоцијации 
од областа на културата и др. држави, организирање 
културни манифестации во Градот Скопје како и ос-
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тварување на други активности што ќе бидат довере-
ни од надлежни органи, организации и др. институции. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 13.10.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
(41002) 

1. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации под Рег. бр. 93 се запишува подружница во Ре-
публика Македонија на странската организација 
"Фридрих Науман Фондација“ со седиште во Кониг-
свинтер - СР Германија. 

- Седиштето на подружницата на странската орга-
низација Фридрих Науман Фондација е во Скопје на 
ул. "Наум Наумовски Борче“ бр. 58. 

- Лице кое е овластено да ја застапува подружни-
цата на странската организација Фридрих Науман 
Фондација од СР Германија во Република Македонија 
е Раинер Герхард Вилерт - германски државјанин. 

2. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Фридрих Науман Фондација 
од СР Германија во Република Македонија ќе се одне-
сува на развивање на предуслови за заживување на 
глобалниот пазар во Р. Македонија со надминување на 
економската, културната, информативната било која 
друга изолација на земјата преку создавање услови за 
слободен избор, почитување на демократијата, фор-
мирање на свој персонал од компетентни и стручни 
лица. 

- Подружницата на странската организација Фрид-
рих Науман Фондација стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 04.10.2000 годи-
на. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
(41008) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II Рег. 
Зг. бр. 92/2000 на ден 26.10.2000 година во регистарот 
на Здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

- Се усвојува предлогот на Здружение на граѓани 
радио такси ПРОЛЕТ од Скопје. 

- Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации на Здружение на граѓани радио 
такси ПРОЛЕТ од Скопје со седиште на ул. "Јани 
Лукровски“ бр. 8/3 Скопје. 

Дејноста на Здружение на граѓани радио такси 
ПРОЛЕТ е: утврдување на превозот на патници и пру-
жање на такси услуги на граѓаните, претпријатијата и 
други корисници со користење на радио фреквенција, 
подобрување на условите за работа на членовите на 
здружението, утврдување на заедничка тарифа на так-
си услугите, рационално и наменско користење на 
фреквенција и подобрување на положбата на такси 
возачите во даночниот систем и во општеството како 
целина. 

Со денот на запишувањето во регистарот, Здруже-
ние на граѓани Радио такси ПРОЛЕТ од Скопје се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. 
(40965) 

Во регистарот на Здруженијата на граѓаните и 
фондациите при Основниот суд Неготино под Рег. бр. 
11/00 се запишува Здружение на граѓани за психолош-
ки работи "Будење“ од Неготино. Здружението на 
граѓани за психолошки работи "Будење“ од Неготино 
се основа поради развивање на свеста кај населението 
од општина Неготино да умеат да соработуваат со 
Здружението со цел да се едуцираат за зачувување на 
нивното ментално здравје, отворање на психолошки 
советувалишта и давање на психотерапија помош да 
го следи развојот на децата од нивното раѓање до зре-

лоста се со цел да се развие психички здрава личност, 
да им помага на децата со посебни потреби и нивните 
семејства заради полесно прифаќање на децата во за-
едницата, да се развива меѓучовечка етика и љубов и 
меѓусебно помагање помеѓу луѓето без разлика на 
нивната верска, национална, класна, партиска и полна 
припадност. 

Седиштето на Здружението е во Неготино на ул. 
"Маршал Тито“ бр. 132/15. 

Од Основниот суд во Неготино. (41642) 

Основниот суд Скопје П - Скопје со решение 
Ш.Рег.Зг. бр. 87/2000 од 09.10.2000 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации се запишува Зд-
ружение за помош на лица со специјални потреби, со 
седиште во Скопје, на ул. "Коста Новаковиќ“ бр. 48-2/8. 

Дејноста на здружението за помош на лица со спе-
цијални потреби е: подобрување на третманот на ли-
цата со пречки во психофизичкиот развој, едукација 
на населинието во РМ во врска со проблемот на лица-
та со церебрална парализа, моторен хендикеп, аути-
зам, ментална ретардација и сензорски пореметувања, 
формирање на дневни центри во РМ за престој на ли-
ца со специјални потреби спроведување на пркети за 
унапредување на нивото на социјализација и интегра-
ција на децата со психофизички развиток соработка 
со здружение на граѓани и родители поврзани со проб-
лемот на горенаведените лица, размена на искуства и 
соработка со слични невладини организации од Бал-
канов 

Со денот на запишувањето во регистарот здруже-
нието за помош на лица со специјални потреби Скопје 
се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (41650) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение 
Н.Рег.Зг. бр. 24/98 од 12.07.2000 година, во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се поништува Извршениот упис во регистарот на 
Здружение на граѓани и фондации извршен со реше-
ние Рег. Зг. бр.24/98 од 18.12.1998 година со кое е ре-
гистрирано здружението на инвалидски пензионери од 
општина Гази Баба, Скопје. 

Решението е правосилно со 04.09.2,000 година. 
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (41649) 

1 Со решение Згф.бр. 48/2000 од 20.10.2000 година, 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден 
број 48 за 2000 година се запишува Интернационална 
организација за млади "ИОМ" - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Кирил 
и Методи "бб, во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (41717) 

Со решение Згф.бр. 47/2000 од 04.10.2000 година, 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден 
број 47 за 2000 година се запишува Европски ценатр за 
интеграција на Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Марш-
ал Тито "бб, во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (41718) 

Со решение Згф.бр. 47/99 од 17.09.1999 година, во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 47 
за 1999 година се запишува Фудбалски клуб "РУДАР“ 
Пробиштип. 
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Седиштето на здружението се наоѓа на ул.“Миро 
Барага"бб, во Пробиштип, а здружението ќе дејствува 
на територијата на општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип. (41719) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 35 за 2000 - та година извршен е 
упис за основање на здруженија на граѓани со име зд-
ружение на естрадни работници, музичари, автори, из-
ведувачи од областа на музиката и естрадата "ЕСТ-
РАДА МЦ" од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на здружението се 
развивање на музичката култура и афирмација на ав-
торското право, изведувачкото право и другите срод-
ни права за застапување на штитење на правата на 

. членството пред државните органи и други тела. 
Седиштето на здружението е во Прилеп на бул. 

"Гоце Делчев“ бб, Центар за печат, радио и телевизи-
ја - Прилеп. 

Лице овластено за застапување и претставување 
на здружението е Марјан Катароски - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (41662) 

Основниот суд во Гостивар со решение Зг. бр. 
31/2000 од 13.10.2000 година, се запишува Општинска 
организација на црвен крст Гостивар, со седиште на 
ул."Мајор Чеде Филипоски“ бр. 17 - Гостивар. 

Општинската организација на Црвен крст - Гости-
вар е основана согласно Законот за Црвен крст на 
РМ. 

Лице овластено за застапување на општинската 
организација на Црвен крст е секретарот Елена Наум-
ческа. 

Од Основниот суд во Гостивар. (41663) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст. бр. 77/2000 година од 
09.10.2000 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Трговец поединец "Тошо Горги Србинов“ 
ТП од Струмица но е одлучено да истата не се спрове-
дува поради немање имот на должникот заради што и 
се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца, до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ“. 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (40478) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст. бр. 133/2000 година од 
26.09.2000 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ППС "Сунипром" увоз-извоз од Струми-
ца, но е одлучено да истата не се спроведува поради 
немање имот на должникот заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца, до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ“. 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (40498) 

Со решение на Стечајниот Совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст. бр. 134/2000 од 16.10.2000 го-

дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
ПТП "Џив-џи" увоз-извоз од Струмица, но е одлуче-
но истата да се заклучи поради немање имот на долж-
никот. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца, до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ“. 

Горенаведеното претпријатие ќе се брише од ре-
гистарот на претпријатија по правосилноста на реше-
нието. 

Од Основниот суд во Струмица. (40504) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
113/2000 отвори стечајна постапка према должникот 
Производно услужи трговско претпријатие увоз-извоз 
Ексим кооп Прилеп со седиште на ул. "Моша Пијаде“ 
235, а запишан во регистарска влошка 1-11661 на Ок-
ружниот стопански суд во Битола со предмет на рабо-
тење трговија на мало со разни животни продукти ал-
кохолни пијалаци и производи за домашни потреби со 
жиро сметка 41100-601-20192 од ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (40518) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
120/2000 отвори стечајна постапка према должникот 
трговец поединец за трговија на мало со текстил и 
конфекција Тони Димче Димески "Диме Димза“ При-
леп ТП со седиште на ул. "Генерал Васко Карангеле-
ски“ 174 запишан во регистарска влошка 00987 - Бито-
ла МБС 01000987 бр. на дејност 1 на Основен суд Би-
тола со предмет на работење, трговија на мало со тек-
стил и конфекција со ж/ска 41100-601-40552 во ЗПП-
Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува. 

Од Основниот суд во Прилеп. (40523) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 
123/2000 од 16.10.2000 година отвори стечајна постапка 
према должникот трговско услужна задруга "Бал бек“ 
увоз-извоз Прилеп П.О. со седиште на ул. "Гога Јан-
куловски“ 17, запишан во регистарска влошка 2-418 на 
Основен суд во Битола со предмет на работење друга 
трговија со мешовити стоки со жиро сметка 4100-601-
36932 во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (40525) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
110/2000 од 26.09.2000 година отвори стечајна постап-
ка према должникот Претпријатие во приватна сопст-
веност за производство, угостителство, услуги, трго-
вија на големо и мало увоз-извоз "Гурман“ ПО со се-
диште на ул. "Димо Наредниот“ 12, запишан во реги-
старска влошка 1-2455 со дејност други угостителски 
услуги со жиро сметка 41100-601-6665 во ЗПП При-
леп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (40645) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
118/2000 од 26.09.2000 година, отвори стечајна постап-
ка према должникот Претпријатие за производство, 
услуги и трговија на големо и мало "Макро Трејд“ 
Прилеп, П.О. со седиште на ул. "Мице Козар“ бр. 20, 
запишан во рег. влошка 1-15233 на Окружен Стопан-
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ски суд Битола со дејност производство на нафтени 
деривари и со ж/ска 41100-601-35795 во ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (38756) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд НСт. бр. 48/2000година од 
05.09.2000 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот Друштво за градежништво, трговија и ус-
луги "БЕЛ - КАМЕН ДМ" Миле ДООЕЛ Скопје, ул. 
"Народен Фронт“ бр. 15, и жиро сметка 40100-601-
428592, и рег. бр. 02016927-8-09-000. 

За стечаен управник се определува Душко Тодев-
ски од Скопје, ул.“Беровска“ бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на собрание на доверители на кое врз осно-
ва на извештајот на стечајниот управник доверители-
те ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката 
која ќе се одржи на 15.11.2000 година, во 09.15 часот, 
во соба бр. 44, во зградата на Основниот суд Скопје I -
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41358) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд НСт. бр. 62/2000, од 03.10.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот Др-
уштво за внатрешна и надворешна трговија "МЕХА-
НИЗАЦИЈА“ Станоја ДООЕЛ Скопје, ул. "Парти-
зански Одреди“ блок 5, бр. 117, и жиро сметка 40100-
601-112616, запишан во трговскиот регистар рег. бр. 
02006082-8-01-000. 

I За стечаен управник се определува Радослав Кип-
ровски од Скопје, бул.“АСНОМ“ бр. 8-3/36. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на собрание на доверители на кое врз осно-
ва на извештајот на стечајниот управник доверители-
те ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката 
која ќе се одржи на 15.11.2000 година, во 10.00 часот, 
во соба бр. 44, во зградата на Основниот суд Скопје I -
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40540) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1Ст. бр. 113/96 од 26.10.2000 годи-
на, над должникот АД "ГРАДИНАР ЕКСПОРТ“ 
Скопје, Градски ѕид блок бр. 5, лок. 2, и жиро сметка 
40100-601-65401, дава согласност за отпочнување трант 
сформација. 

Отворената стечајна постапка над должникот со 
решение Ст. бр. 1119/94 од 03.05.1995 година, донесено 
од Окружниот стопански суд Скопје, нов број (113/96) 
привремено е запрена со решение на овој суд на 
01.10.1996 година, се запре. 

По правосилноста на решението претпријатието е 
должно во рок од 8 дена, одлуката за сопственичка тран-
сформација да ја објави во "Службен весник на РМ“, и 
во еден од дневните весници што излегуваат во РМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41237) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Ст. бр. 73/2000 од 27.09.2000 го-

дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
ППТ "ПЕШТЕР КОМЕРЦ“ ЦО Скопје, ул."Алпи" 
бр. 67, и жиро сметка 40100-601-173264, и истата не се 
спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
(40678) 

, Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Ст. бр. 70/2000 од 18.10.2000 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги на големо 
и мало " АЛФРИДА КОМЕРЦ“ ДОО Скопје, ул. "Ов-
чеполска“ бр. 103, и жиро сметка 40100-601-144935, и 
истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41740) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд III Ст. бр. 74/2000 од 24.10.2000 го-
дина, се отвора стечајна постапка над должникот Пре-
тпријатие за трговија на големо и мало "БИБ - КО-
МЕРЦ“ од Скопје, ул."Локов"бр. 3/1-10, со жиро смет-
ка 40100-601-240774 при ЗПП филијала Скопје и бр. на 
рег. влошка 1-43087-0-0-0 при Основниот суд Скопје I -
Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот нџ претпријатијата кој го води 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (40866) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд III Ст. бр. 76/2000 од 23.10.2000 го-
дина, се поведува претходна постапка на постапката 
за утврдување на причините за отворање стечајна пос-
тапка над должникот Здравствена организација Апте-
ка "КИМ'' ц.о. од Скопје, ул."Благоја Стефковски"бб, 
с. Маџари, со жиро сметка 40110-603-17681. 

За стечаен судија се определува Снежана Трнов-
ска, судија на овој суд и член на стечајниот совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснувањето по 
предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 
17.11.2000 година во 10.50 часот, барака 4, соба бр. 5, 
при овој суд. 

Се задожлува предлагачот да уплати износ од 5.000 
денари на име аванс за покривање на трошоците на 
претходната постапка и тоа во рок од 8 дена од денот 
на приемот на ова решение на депозитна жиро сметка 
на Основен суд Скопје I - Скопје 40110-697-2346 

За привремен стечаен управник се определува ли-
цето Јосиф Костовски од Скопје, бул.“АСНОМ“ бр. 
80/1-9. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да 
го заштитува и одржува имотот на должникот, да про-
должи со водењето на претпријатието на должникот 
се до донесувањето на одлука за отворање на стечајна 
постапка и да испита дали од имотот на должникот 
можат да се намират трошоците на постапката. 

Се задолжува должникот да му овозможи на при-
времениот стечаен управник да влезе во неговите де-
ловни простории за да може да ги спроведе потребни-
те дејствија како и да му допушти увид во трговските 
книги и во неговата деловна документација. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (40682) ' 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд IV Ст. бр. 808/98 од 19.09.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
ППУ "ТЕХНОБАВАРИЈА" ДОО Скопје, ул."Сава , 
Ковачевиќ“ бб, и жиро сметка 40100-601-35407. 
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За стечаен управник се определува Душко Тодев-
ски од Скопје со адреса на ул.“Беровска“ бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник, со пријави во два примерока со докази. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и правата на должникот 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижности на должникот кои не се запишани во јавни-
те книги (катастар), во рок од 30 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполант на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за испитување и утврдување 
на пријавените побарувања на доверителите на стечај-
ниот должник на ден 09.11.2000 година во 09.00 часот, 
барака 4, во соба бр. 3, во овој суд. 

Се закажува извештајно рочиште за одлучување 
на понатамошниот тек на стечајната постапка на ден 
14.11.2000 година во 10.00 часот, во барака бр. 4, соба 
бр. 3 на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (41367) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд IV Ст. бр. 316/96 од 07.07.2000 го-
дина, е заклучена стечајна постапка над стечајниот 
должник Претпријатие за производство и промет 
'ТЕД ПРОМ“ од Скопје, бул."Јане Сандански"бр. 7-
14, со жиро сметка 40100-601-36056. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (41741) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд IV Ст. бр. 1103/96 од 07.07.2000 го-
дина, е заклучена стечајна постапка над стечајниот 
должник Претпријатие за трговија на големо и мало 
угостителство и туризам "ВОДЕНСКО" од с.Кадино, 
Скопје, со жиро сметка 40110-601-118310. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (41742) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
223/2000 од 27.10.2000 година над Приватно трговско 
претпријатие "МАСТЕБО" Битола, со дејност трго-
вија и жиро сметка 40300-601-47602 при ЗПП Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (41659) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
233/2000 од 27.10.2000 година над Друштво за произ-
водство, трговија и услуги "ЕУРО - ЕЛЕКТОРНИК“ 
увоз-извоз Христов Горан ДООЕЛ Битола, со дејност 
услужна и жиро сметка 40300-601-98600 при ЗПП Би-
тола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја за-
клучи. 

Од Основниот суд во Битола. (41661) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
131/2000 од 25.10.2000 година над Друштво за трговија 
производство, трговија и услуги увоз-извоз "НИК КО-
МЕРЦ“ ДООЕЛ Битола, ул."Довлеџик" бр. 40, со деј-
ност услужна и жиро сметка 40300-601-92558 при ЗПП 
Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (41584) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
203/2000 од 26.10.2000 година над Претпријатие за тр-

говија на големо и мало "АДАМАНТИНА" Битола, 
ул. "Нико Фундали“ бр. 11/2/7, со дејност услужна и 
жиро сметка 40300-601-54661 при ЗПП Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (41608) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
181/2000 од 19.10.2000 година над ТП за производство 
услуги и промет на стоки на големо и мало "СТОЈ-
КОВСКИ КОМЕРЦ“ експорт-импорт Битола, с. Кра-
вари, ул.“Битолска“ бр. 6, со дејност трговија на мало 
и жиро сметка 40300-601-78490 при ЗПП Битола, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (41624) 

Основниот суд во Прилеп објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 121/2000 од 20.10.2000 година, е 
отворена стечајната постапка над должникот Друшт-
во за производство, промет и транспортни услуги Зо-
ран Конески "КАРЕ ТРАНС“ увоз-извоз ДООЕЛ од 
Прилеп, с.Дреновци, Долнени, запишана во регистар-
ска влошка 01009798-8-03-000 на Основен суд во Бито-
ла, со жиро сметка 41100-601-48412, во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (41655) 

Основниот суд во Прилеп објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 122/2000 од 01.11.2000 година, е 
отворена стечајната постапка над должникот ПППУТ 
на големо и мало "САМИ ПРОМЕТ“ извоз - увоз ПО 
од Прилеп, с.Лажани, запишана во регистарска влош-
ка 1-8673 на Окружен стопански суд во Битола, со деј-
ност трговија на големо и мало со обувки, кожа, гума 
и пластика, со жиро сметка 41100-601-35961, во ЗПП -
Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. 

Од Основниот суд во Прилеп. (41657) 

Основниот суд во Прилеп објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 74/2000 од 18.10.2000 година, е 
отворена стечајната постапка над должникот Тргов-
ско друштво за производство, трговија, услуги на Рис-
тески Борка "ОЌИ" увоз-извоз ДООЕЛ од Прилеп, 
ул."Рампо Стојаноски“ бр. 9, запишана во регистарска 
влошка 010104707-8-03-000 на Основен суд во Битола, 
со дејност подигање на згради, со жиро сметка 41100-
601-47868, во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (41658) 

Основниот суд во Прилеп објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 127/2000 од 30.10.2000 година, е 
отворена стечајната постапка над должникот Трговец 
поединец за трговија на големо и мало во продавници, 
претежно со зорана, пијалаци и тутун Роберт Борис 
Стојкоски "КИКИ ТОН“ с.Алинци од Прилеп, ТП за-
пишана во регистарска влошка 010024547-6-01-000 на 
Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-
43869, во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (41656) 

Со решение на стечајниот совет на Основен суд во 
Охрид, Ст. бр. 39/99 од 11.09.2000 година, е отворена 
стечајната постапка над должникот УТП "КИС -
ПРОМЕТ“ од Охрид со жиро сметка 41000-601-35204. 

За стечаен управник е определен Фикрет Муедин 
од Охрид, бул.''Туристичка“ бр. 85-4/17. 
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Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот управник. Се 
закажува рочиште за испитување и утврдување на по-
барувањето за 24.11.2000 година во 12.00 часот во сала 
бр. 1, во Основниот суд во Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид. (41603) 

Со решение на стечајниот совет на Основен суд во 
Струга, Ст. бр. 99/2000, е отворена стечајната постап-
ка над должникот ПП ГЕ - ЛА" од с.Франгово со жи-
ро сметка 41020-601-51771. 

За стечаен судија се определува Мими Нанушеска 
од Основниот суд Струга. 

За стечаен управник е определен Дамјан Аштал-
коски од Струга, ул."Димче Ковачески“ бр. 3/25, тел. 
75-700. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ“ 
да ги пријават своите побарувања кај стечајниот упра-
вник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на стечајниот управник. Рочиште за испитување на 
побарувањата на доверителите се закажува за 
05.12.2000 година во 10.00, во Основниот суд во Струга. 

Основниот суд во Битола како регистарски суд 
должен е да го запише отворањето на стечајната пос-
тапка во регистарот. 

Од Основниот суд во Струга. (41597) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 1681/2000 од 22.09.2000 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Трговско претпријатие "СТЕЛА“ увоз-извоз ЦО 
Скопје, ул. ''АСНОМ“ бр. 64/2-28, Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-82406. 

За ликвидатор се определува лицето Гогушевска 
Ангелина, ул. ''АСНОМ“ бр. 58/1-24. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40527) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
, решение на овој суд Л.бр. 1486/2000 од 22.03.2000 годи-, 
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги од 
областа на прометот "ДАМС" увоз-извоз4 Скопје, ул. 
"АВНОЈ'' бр. 26-2/31, Скопје, со жиро сметка 40100-
601-264829. 

За ликвидатор се определува лицето Ѓоргиевска 
Ангелина, ул. " АСНОМ“ бр. 58/1-24. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40528) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1484/2000 од 22.03.2000 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "ПАКО-1“ ЦО 
Скопје, ул. "Доситеј ОбрадовиќЛ бр. 17/5, Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-269594. 

За ликвидатор се определува лицето Гогушевска 
Ангелина, ул. "АСНОМ'' бр. 58/1-24. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40529) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И Л.бр. 722/2000 од 26.09.2000 го-
дина, е отворен^ ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за големо и мало експорт-импорт 
"БРДО'' ЦО Скопје, ул. "Иво Лола Рибар“ бр'. 42/2, 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-38019. 

За ликвидатор се определува лицето Петар Пет-
ревски од Скопје, ул. "Миле Поп Јорданов“ бр. 42/2. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40707) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1564/2000 од 10.03.2000 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги, промет и производство "МА-
КИЗ" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Гоце Дел-
чев“ бр. 5, Скопје, со жиро'сметка 40100-601-338411. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Ве-
личковски од Скопје.. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40773) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд И Л.бр. 684/2000 од 4.09.2000 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие за внатрешен и надворешен промет 
"МОНТЕНЕГРО-АГЕНТ" Скопје, ул. "Жарко Зрења-
нин" бр. 102, Скопје, со жиро сметка 40100-601-63225. 

За ликвидатор се определува лицето Влаховиќ 
Милинко од СкопЈе, ул. "Жарко Зрењанин“ бр. 102. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40697) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 749/2000 од 02.10.2000 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "БЉАНА" ЦО Тетово, со се-
диште во с. Г. Речица-Тетово, со жиро сметка 41500-
601-20610. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заков-
ски од с. Соње, Скопје, тел. 746-106. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40681) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 565/2000 од 7.09.2000 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија 
"МАК АЛАРМ“ увоз-извоз ДОО Скопје, ул. "Васко 
Каранѓелевски“ бр. 27/20, Скопје, со жиро сметка 
40100-601-200243. 

За ликвидатор се определува лицето Надица Гор-
гоновска, ул. "Црвена Армија“ бр. 10/1-2. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40678) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 482/2000 од 7.09.2000 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и интелекту-
ални услуги "ДАРЕКС“ ДОО експорт-импорт Гости-
вар, ул. "Панче Поповски“ бр. 6/3/8, Гостивар, со жи-
ро сметка 41510-601-36607. 

За ликвидатор се определува лицето Бундалески 
Славко од Гостивар, ул. "Панче Поповски“ бр. 6/3/8. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41319) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 738/99 од 01.07.1999 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "КАЉО 
КОМЕРЦ“ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Лени-
нова“ бр.' 50, Скопје, со жиро сметка 40100-601-145308. 

За ликвидатор се определува лицево Каљошевски 
Сашо од Скопје, ул. "Карпошово востание“ бр. 8/2-9. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40862) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 785/2000 од 19.10.2000 годи-
на, е отворена ликвидациона постапка над должникот 

Претпријатие за производство, трговија и услуги "РО-
ЛОМЕТАЛ“ ЦО увоз-извоз Скопје, ул. "Добромир 
Хрс“ бр. 39, Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Владо Талев-
ски од Скопје, ул. "Фредрик Шопен“ бр. 9/5. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40897) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на .овој суд II Л.бр. 1118/99 од 25.10.2000 годи-
на, е завршена ликвидацијата над Претпријатие за тр-
говија на големо и мало "КЕСКИН А И К КОЛЕК-
ЦИЈА“ ДОО експорт-импорт Скопје, ДТЦ Мавровка, 
приземје бр. 17 б, Скопје, со жиро сметка 40100-601-
280478 и истото се брише од регистарот на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40865) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 428/2000 од 16.06.2000 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, промет, консал-
тинг и инженеринг "КАНДИКО“ експорт-импорт 
Скопје, ул. "Васил Ѓоргов“ бр. 29/2-20, Скопје, со жи-
ро сметка 40100-601-239654. 

За ликвидатор се определува лицето Вера Кандик-
јан од Скопје, ул. "Васил Горгов“ бр. 29/2-20. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41132) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 681/99 од 09.07.1999 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за маркетинг, комерцијални услуги 
"МИНЕЛ-ЕЛМИН" ДОО Скопје, ул. "Кочо Рацин“ 
бр. 42, Скопје, со жиро сметка 40100-601-95955. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав К а -
ровски, бул. " АСНОМ“ бр. 8-3/36. тел. 436-021. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ' (40542) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 533/2000 од 05.07.2000 годи-
на, е. отворена ликвидациона постапка над должникот 
Атеље за архитектура, ентериер и дизајн "СТИЛ'1 ек-
спорт-импорт ДОО Скопје, ул. "АСНОМ'' бр. 68/1/28, 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-245599. 

За ликвидатор се определува лицето Драгица 
Иванџикова, ул. "Дрезденска" бр. 15/2-12. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40560) 

' Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 657/2000 од 7.09.2000 годи-
на, е отворена диквидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, инженеринг, внатреш-
на и надворешна трговија "ЕЛИТА“ ДОО Скопје, ул. 
"Водњанска" бр. 34, Скопје, со жиро сметка 40100-601-
315156. 

За ликвидатор се определува лицето Драгица 
Иванџикова,ул. "Дрезденска" бр. 15/2-12. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40559) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 1657/2000, е отворена лик-
видациона постапка над должникот Производно тр-
говско претпријатие "ЈОВАНОВСКИ'' ДОО Тетово, 
ул. "Благоја Тоска“ бр. 218, Тетово, со жиро сметка 
41500-601-40638. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-
ски од Тетово, ул. "Благоја Тоска“ бр. 222. тел. 
094/332-025. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41643) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 754/2000 од 13.10.2000 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, промет, туризам и 
услуги "СИМБИ" ЦО Тетово, с. Пирок, Тетово, со 
жиро сметка 41500-601-22085. 

За ликвидатор се определува лицето Симоски Гли-
гур од Тетово, ул. "Благоја Тоска“ бр. 222. тел. 
094/332-025. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41644) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 765/2000 од 12.10.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало 
"КОСМОС - ИМПЕКС“ увоз-извоз од с.Г.Коњаре, 
Куманово, со жиро сметка 40900-601-21233. 

За ликвидатор се определува лицето Душко Тоде-
вски од Скопје, ул."Беровска'' бр. 2/2-15, тел. 526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41387) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Н.Л.бр. 648/2000 од 06.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство и трговија "ЛАУ-
РУС" ДОО од Скопје, ул."Васил Главинов“ бр. 3/3-13, 
со жиро сметка 40100-601-336560. 

За ликвидатор се . определува лицето Душко 
Тодевски од Скопје, ул.''Беровска“ бр. 2/2-15, тел. 526-
250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41380) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 647/2000 од 22.09.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и интелектуални консултант-
ски услуги во мешовита сопственост "СПЕКТАР 91" 
ДОО од Скопје, ул."Босна и Херцеговина" бб, барака 
23, Бутел 2, со жиро сметка 40100-601-79659. 

За ликвидатор се определува лицето Душко 
Тодевски од Скопје, ул."Беровска'' бр. 2/2-15, тел. 526-
250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41374) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 1655/2000 е отворена лик-
видациона постапка над должникот Претпријатие за 
услуги внатрешен и надворешен промет "СТРЕЛИ-
ЦИЈА“ ЦО од Скопје, ул./Пелистерска“ бр. 1-2-7, со 
жиро сметка 40120-601-149079. 

За ликвидатор се определува лицето Велимир Јо-
вановски од Скопје, с.Мирковци бр. 33. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41665) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Н.Л.бр. 1654/2000 од 30.102000 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка напдолжник-
оФ Претпријатие за услуги внатрешен и надворешен 
промет "КОЛА - ВЕРА“ ЦО од Скопје, ул. ''Пелис-
терска“ бр. 4-2/7, со жиро сметка 40120-601-101080. 
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За ликвидатор се определува лицето Велимир Јо-
вановски од Скопје, с.Мирковци бр. 33. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41664) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 633/2000 е отворена ликви-
дациона постапка над должникот Претпријатие за 
превоз, туризам и-трговија "КМГ" увоз-извоз ДОО од 
Скопје, ул."Видое Смилевски Бато“ бр. 61/1-1-3, со 
жиро сметка 40100-601-360610. 

За ликвидатор се определува лицето Панче Ефти-
мов од Скопје, ул."Маршал Тито“ бр. 56/1-9, тел. 233-
913. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41668) 

Основниот суд Скопје I - Скопје,'објавува дека со 
решение на овој суд Н.Л.бр. 806/2000 од 25.10.2000 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија и услуги "АТ Л АНТИ Д А 
- ТРЕЈД“ увоз-извоз ДОО од Скопје, ул."Даме Груев“ 
бр. 5/4-12, со жиро сметка 40100-601-178458. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Ди-
митровска од Скопје, ул."Јани Лукровски“ бр. 10/44, 
тел. 171-599. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41470) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И.Л.бр. 500/2000 од 07.09.2000 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, промет и услуги 
"ВОЛОС" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Рудо'1 бр. 
39, со жиро сметка 40100-601-359116. 

За ликвидатор се определува лицето Никола Чив-
чиристов од Скопје, бул."Јане Сандански“ бр. 88/2-2. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41467) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1/2000 од 25.03.2000 година, е 

отворена ликвидациона постапка над должникот Дру-
штво за производство, трговија и услуги "ФОРТУНА 
ТРЕЈД“ Татјана ДООЕЛ од Скопје, ул. "Мраморец1' 
бр. 6 а, со жиро сметка 40120-601-276127. 

За ликвидатор се определува лицето Нестор Ди-
мовски од Скопје, ул."Франце Прешерн“ бр. 4, тел. 
343-726. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41743) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И.Л.бр. 598/99 од 13.06.2000 го-
дина, е отворена ликвидациона постапка над должник-, 
от Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-из-
воз "РЕСУЛ КОМЕРЦ“ д.о.о. од Гостивар, с. Дебре-
ше, со жиро сметка 41510-601-17772. 

За ликвидатор се определува лицето Џеват Хами-
ти од с.Дебреше, Гостивар. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41654) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 293/99 од 15.09.2000 година 
се заклучува ликвидационата постапка над Претприја-
тие за консалтинг "Ф и М" ДОО од Скопје, ул. "Вар-
шавска“ бр. 18, Скопје, и жиро сметка 40120-601-
412629, се заклучува отворена со решение на овој суд 
од 22.03.1999 година и се брише од регистарот кој го 
води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41363) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л.бр. 187/98 од 27.03.2000 година 
се заклучува ликвидационата постапка над Претприја-
тие за промет и производство "ВИС ПРОМЕТ“ д.о.о. 
експорт-импорт од Скопје, ул."Пушкинова бр. 3-2/16, 
Скопје, и жиро сметка 40100-601-179637, отворена со 
решение на овој суд од 10.12.1999 година и се брише од 
регистарот кој го води 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 смет-
ка на должникот да се уплатат на основачот Алексан-
дар Лазаревски од Скопје, ул. "В. Мачуковски“ бр. 
17/2. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41540) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1342/99 од 10.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало и увоз-из-
воз "ОРТАК КОМЕРЦ“ од Скопје, ул."474" бр. 10, со 
жиро сметка 40100-601-121690. 

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев 
од Скопје, ул. "Народен фронт“ бр. 29/5. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
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вувањето на огласот во "Службен весник на РМ“, со 
пријава во два примерока4^ докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41730) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И.Л.бр. 742/2000 од 26.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за промет и услуги "АМАЦ КОМЕ-
РЦ“ увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Ѓорѓи Капчев“ бр. 
1/35, со жиро сметка 40100-601-346025. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пет-
ров од Скопје, 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 РМ“, со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41802) 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пет-
ров од Скопје, 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 РМ“, со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 

. од 3 месеци од денот на последната објава. 
Се задолжуваат должниците да ги намират долго-

вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41805) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Н.Л.бр. 740/2000 од 26.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Производно, прометно и услужно претпријатие 
"ФЕЈА'' експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул."Џон Ке-
неди“ бр. 25-6-23, со жиро сметка 40100-601-175685. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пет-
ров од Скопје, 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 РМ“, со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41803) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Н.Л.бр. 522/2000 од 27.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за производство, транспорт и тргови-
ја на големо и мало "ЗААС ТРАНС - КОМЕРЦ“ ц.о. 
експорт-импорт од Куманово, ул."Никола Тесла“ бр. 
52, со жиро сметка 40900-601-12248. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција“ 
бр. 26/2-8. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41811) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 741/2000 од 02.10.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"ТРИ БРАЌА“ увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. "Маке-
донска Косовска Бригада“ бр. 40/5, со жиро сметка 
40100-601-112385. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пет-
ров од Скопје, 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 РМ“, со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41804) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд И.Л.бр. 780/2000 од 13.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија на големо и мало "РОБИ 
ПРОМ“ д.о.о. експорт-импорт од Куманово, ул."Боро 
Соколов“ бр. 22, со жиро сметка 40900-601-36579. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција“ 
бр. 26/2-8. 

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

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

Од Основниот суд С к о п ј е - Скопје. (41812) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И.Л.бр. 1276/99 од 20.09.2000 годи-
на се заклучува ликвидационата постапка над Прет-
пријатие за трговија на големо и мало "ЖОГО КО-
МЕРЦ“ ДОО од Скопје, ул. "Веселин Маслеша“ бр. 
3/1-20, Скопје, и жиро сметка 40120-601-178208, се зак-
лучува отворена со решение на овој суд од 20.12.1999 
година и се брише од регистарот кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41835) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 713/2000 од 05.10.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија "АГРО НО-
ВА КОМПАНИ“ експорт-импорт од Скопје, ул. "Ор-
це Николов“ бр. 71, со жиро сметка 40100-601-224025. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува Дека со 
решение на овој суд Н.Л.бр. 696/99 од 04.07.2000 година 
се заклучува ликвидационата постапка над Претприја-
тие за транспорт промет и услуги "ШЕКО1' експорт-
импорт ДОО од Скопје, ул. "С.ЉубопГ бр. 13, Скопје, 
и жиро сметка 40100-601-333415, се заклучува оборе-
на со решение на овој суд од 21.05.1999 година и се 
брише од регистарот кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41836) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 983/99 од 05.10.2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за промет на мало и големо "ВСВ КОМЕ-
РЦ“ увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул."Народен фронт“ 
бр. 5, со жиро сметка 40100-601-52945. 

За ликвидатор се определува лицето Мира Груев-
ска Димоска од Скопје, ул."Видое Смилевски Бато“ 
бр. 87/1/5. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41837) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 598/2000 од 06.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Производно трговско и услужно претпријатие "ТА-
УРУС ТРЕЈД - ЃМБХ“ ДОО од Скопје, ул."Иво Ри-
бар Лола“ бр. 131, со жиро сметка 41500-601-46007. 

За ликвидатор се определува лицето Арсиќ Мира 
од Тетово, ул."Иво Рибар Лола“ бр. 131. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41838) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд И.Л.бр. 704/2000 од 13.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за трговија на големо и мало ''ТИ-
МА“ увоз-извоз п.о. од Куманово, ул."ЈНА" бр. 68, со 
жиро сметка 40900-601-8995. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција“ 
бр. 26/2-8. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41839) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 471/2000 од 18.10.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
ППУТ "ДСМ ТРЕЈД ЦИЦИБАН“ ПО од Куманово, 
ул."Франц Рузман“ бр. 22, со жиро сметка 40900-601-
39149. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција“ 
бр. 26/2-8. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41840) 

'Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 811/2000 од 31.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Трговско претпријатие на големо и мало "ИКОМ" 
ЦО увоз-извоз од Скопје, ул."Арсо Мицков“ бр. 35, со 
жиро сметка 40120-601-188729. 

За ликвидатор се .определува лицето Игне Кадио-
вски од Скопје, ул."Торонто" бр. 28, тел. 347-848. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41841) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 773/2000 од 13.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие трговија и услуги "БАНЕ КОМЕ-
РЦ“ ДОО експорт-импорт од Скопје, ул."Владимир 
Комаров“ бр. 38/4-18, со жиро сметка 40100-601-
312063. 

За ликвидатор се определува лицето Снежана Га-
иќ од Скопје, бул.“Илинден“ бр. 79/12, тел. 362-125 и 
650-621. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (41844) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: неплодно 
место на КП бр. 2373, план 64, скица 508 во м.в. ''Дра-
гош“, со површина од 540м2 и нива на КП бр. 2373, во 
м.в. ''Драгош“ со површина од 3056 м2, кој имот е еви-
дентиран на Поседовен лист бр. 745 за КО Сирково, 
сопственост на Миле Нациќ од Сирково, за цена од 
15.000 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со се-
диште на ул. "7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(40511) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Рибарци, 
Кавадарци, КП 118, дел 1, план 001, скица 001, м.в. 
" Ладената“, култура - нива, класа 5 со вкупна површи-
на од 1.190 м2, КП 118, дел 2, план 001, скица 001, м.в. 
"Ладената“, култура - градина, класа 2, со вкупна по-
вршина од 5.835 м5, и КП 118, дел 2, план 001, скица 
001, м.в. "Годината'', култура - лозје, класа 3 со вкупна 
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површина од 1 .ООО м2 во сопственост на Анѓелче Пет-
ров од Неготино, видно од Имотен лист бр. 33 за цена 
од 245.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Р. Македонија“, 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 Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов“ 
бб, Кавадарци. ^0637) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
1595 на м.в. "Узуница", нива од 2 класа, во површина 
од 4125 м2, опишана во ПЛ бр. 368 на КО Голема Речи-
ца сопственост на Јонузи Феми Џемаледин од с. Г. Ре-
чица - Тетово за цена од 866.550,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија“, писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. ''ЈНА“ бр 41/А во Те-
тово. (40638) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Рибарци, 
Кавадарци, КП 57, план 1, скица 1, м.в. "Падина'1, кул-
тура - нива, класа 3 со вкупна површина од 12.099 м2 и 
КП 93, план 1, скица 1, м.в. "Рамниште“, култура - ни-
ва, класа 2 со вкупна површина од 2.352 м2 во сопстве-
ност на Илија Андоновски од Скопје, видно од Имо-
тен лист бр. 149 за цена од 350.000,00 ден. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Р. Македонија“, 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 Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов“ 
бб, Кавадарци. (40639) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Глишиќ, 
Кавадарци, КП 379, план 5, скица 3, м.в. "Смолникот" 
култура - нива, класа 2 со вкупна површина од 2.963 м2 

во сопственост на Јован Хаџи-Манов од Тетово, видно 
од Имотен лист бр. 529 за цена од 96.000,00 ден. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти Со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Р. Македонија“, 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 Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов“ 
бб, Кавадарци. (40708) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Росоман, 
Кавадарци, КП 1339/1, култура - нива, со вкупна повр-
шина од 4.908 м2 во сопственост на Мицо Јанчев за це-
на од 120.000,00 ден. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-

нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Р. Македонија“, 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 Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов“ 
бб, Кавадарци. (40709) 

Се продава земјоделско земјиште нива во м.в. 
"Нелјсок" класа 3 во површина од 2838 м2, застроена 
на КП бр. 264; ливада во м.в. "Бегови ливади“ класа 4 
во лов. од 2316 м2, на КП бр. 749; нива во м.в. "Дра-
гошница“ класа 4 во пов. од 5464 м2 застроена на КП 
бр. 1085; нива во м.в. "Горна Дрвеница“, класа 3 во 
пов. од 8878 м2 застроена на КП бр. 1327; нива во м.в. 
"Горна Дрвеница“, класа 3 во пов. од 5706 м2, застрое-
на на КП бр. 1348; нива во м.в. "Горна Дрвеница“, 
класа 3 во лов. од 7794 м2, застроена на КП бр, 1529; 
лозје во м.в. "Ревен", класа 3 во пов. од 954 м2, застро-
ено на КП бр. 1558; градина во м.в. "Јозо“ во лов. од 
1763 м2, класа 2 застроено на КП бр. 2026; под објект 
108 м2, двор 500 м2 и нива 83 м2 во м.в. "Село'' застрое-
ни на КП бо. 2392 сите опишани во поседовниот лист 
бр. 78 за КО Лажец, сопственост на Таневски Атанас 
од с. Лажец. Наведената недвижност се продава за ку-
попродажна цена од 600.000,00 ден. 

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со 
наведената недвижност во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Р. 
Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
истата, во спротивно го губат правото на предимстве-
но купување. 

Изјавите за прифаќање да се достават до сопстве-
никот на недвижност на негова адреса. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифов-
ски“ бб, 97 ООО, Битола. . (40710) 

Се продава недвижен имот и тоа 5/18 од нива, 6 
класа, во површина од 4100 м2, на КП 10, план 55 во 
м.в. " Леска“ за КО Вл адил овци, кои се водат во Посе-
довен лист бр. 264 издаден од ДЗГР Одделение за пре-
мер и катастар Велес сопственост на Ј1аде Мицевски 
со живеалиште на ул. "Драга Стојанова“, Скопје за су-
ма во износ од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија“, пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот СлавЈанка Андреева, со седиште во Велес 
на ул. "Борис Карпузов“ Џр. 2. (40817) 

Се продава земјоделско, земјиште - нива построена на 
КП бр. 982, план 4, скица 7, м.в. "Лак 20 Извори“, класа 3, 
со површина од 1694 м2, во КО Чајле, сопственост на Јо-
нузи Насер Надие, за цена од 300.000,00 денари. 

Се повикуваат заеднички сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава (разменува или дава под закуп) во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија“, писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василевска, ул. "Б. Гиноски“ бб, во 
Кавадарци. (40819) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
1412 на м.в. "Лагаче" нива 4 класа во површина од 
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4400 м2 опишано во ПЛ бр. 497 на КО Порој, за вкупна 
купопродажна цена од 350.000,00 денари сопственост 
на Ибраими Шаип Абдулџемил од с. Порој - Тотово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чии земјишта граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија“, писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр.41 во Тетово. 

(40821) 

Се продава недвижен имот кој претставува: КП бр. 
6711Ѓ на м.в. "Скопски пат“, овошна градина од 1 кла-
са, во површина од 1700 м2 и КП бр. 6712/^2, на м.в. 
"Скопски пат“ овошна градина од 1 класа во површи-
на од 1900 м2, опишана по ПЛ бр. 13057 на КО Тетово, 
сопственост на Ѓорѓевска Гордана и Чулевски Спасен 
од Тетово "И.Л. Рибар“ бр. 359 за цена од 866.550,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија“, писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА'' бр.41/А во Те-
тово. (41547) 

Се продава недвижен имот кој претставува: 3/10 од 
КП бр. 1939/1 на м.в. "Бабаиште", нива од 2 класа, во 
површина од 5872 м2 опишана во ПЛ бр. 8571 на КО 
Челопек, сопственост на Марковска Цвета од с. Блаце 
- Тетово за цена од 350.550,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија“, писмено да се- изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. ''ЈНА“ бр.41/А во Те-
тово. (41548) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Камен 
дол, Кавадарци, КП 896, план 6, скица 6, м.в. "Прева-
лец“, култура - лозје, класа 3 со вкупна површина од 
2.119 м̂  во сопственост на Тони Петревски од Кава 
дарци, видно од Имотен лист бр. 327 за цена од 
50.000,00 ден. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти ;о 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие з ЈМ-
јиште граничи со земјиштето што се продава) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Р. Македонија“, 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 Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов“ 
бб, Кавадарци. 4 (41549) 

Се продава земјоделско земјиште - тоа: КП 1165 
нива класа 3 чија вкупна површина изнесува 280 м2 на 
м.% "Село'ии КП 1165 нива класа 3 чија вкупна повр-
шина изнесува 279 м2 на м.в. "Село1' заведени во Посе-
довен лист бр. 230 за КО Живојно - сопственост на 
Драги Крстевски од село Живојно - Битола, за цена по 
20,00 денари од м2. 

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за 
земјоделското земјиште полагаат првенствено право 
на купувањето на земјиштето што се продава, во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија“, писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до продавачот, или нотарот Веселинка Деребанова -
Крстевска, "ГРОЗД“ Л-5, Битола. (41552) 

Ѓорѓиевски Бранко од Прилеп, ул. "Маршал Тито“ 
68 и Димитровски Јованче од Прилеп, ул. "Самоило-
ва'' 13/2-19 вршат продажба на својот недвижен имот 
заведен во имотен лист бр. 79 за КО Ново Лагово, бр. 
на парцела 296, м.в. "Горно Садово“ нива, класа 3, по-
вршина 2.058 м . 

Купопродажната цена изнесува 65.000,00 денари, а 
можна е и продажба на повеќе купувачи. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Р. Македонија“, 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 Боге Дамески, ул. "Андон Славејко“ бр. 8, 
Прилеп. (41553) 

Се продава12/90 идеален дел од земјоделско зем-
јиште - нива, построена на КП бр. 169/1, план 4 .скица 
3, м.в. "Бела Земја“, класа 4. со вкупна површина од 
6.206 м2, во КО Марино, сопственост на 47/90, идеален 
дел на продавачот Павловски Јован од Скопје, ул. 
"Анри Барбис“ бр. 56, за купопродажна цена од 280,00 
денари за м2. 

Се повикуваат сите заеднички сопственици, со-
сопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на овој огласот во "Службен весник 
на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 

.Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. "Беласица'' бб, Скопски 
саем, Скопје. (41534) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 746/3 
план 6, скица 17, м.в. "Клисура'' култура нива, класа 5 
со површина од 5 а 56 м , заведена во ПЛ 183 од 
26.10.2000 година за КО Желино, сопственост на Бај-
рами Земрије, од Тетово со стан на ул. "Вонвардар-
ска" 1, и Зејнулаи Фета, Јонуз и Зејнула, сите од с. 
Желино за цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопс-
твениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. 
Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Живко Ачкоски. (41694) 

Се продава 20/25 идеален дел од станбена зграда на 
м.в. ул. "190" бр. 14 на КП 8895 во вкупна површина од 
89 м2, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 
41389, сопственост на Кацарска Душанка и др. за вкуп-
на купопродажна цена од 300.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците на недвижноста 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ“, писме-
но да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Папазов, ул. "Ѓорче Петров“ бр. 22 
во Скопје. (41004) 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул. "Костурска'1 бр. 18/5-1, Скопје. 

(41653) 

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 
Николов Серафим Крсте од с.Јосифово општина Ва-
ландово, и тоа: нива на КП бр. 1335, м.в."Под насип“ 
класа 2, со површина од 2706 м2, во КО Јосифово, за 
цена од 20.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Сл-
ужбен весник на Република Македонија“, писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. Изјавите за прифа-
ќање на понудата да се достават до нотарот Нада Про-
чува , ул."Васо Карајанов"бр.4, Ѓевгелија. (41721) 

Се продава земјоделско земјиште, во КО Раброво, 
нива, на КП бр. 717, план 6, скица 30, м.в.“Баница“ 
класа 2, со површина од 736 м2, сопственост на Делев 
Андон од Валандово, за цена од 10.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Сл-
ужбен весник на Република Македонија“, писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. Изјавите за прифа-
ќање на понудата да се достават до нотарот Нада Про-
чува , ул. "Васо Карајанов"бр.4, Ѓевгелија. (41702) 

Се продава земјоделско земјиште, во КО Пирава, 
лозје, на КП бр. 754/2, план 6, скица 31, м.в.“ Сливите“ 
класа 2, со површина од 1073 м2, сопственост на Пали-
лулеска Мирјана од Прилеп, за цена од 3.500,00 дена-
ри. 

Се повикуваат заедничките сопственици чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Сл-
ужбен весник на Република Македонија“, писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротив-
но, го губат правото на .првенство. Изјавите за прифа-
ќање на понудата да се достават до нотарот Нада П е -
чкова, ул."Васо Карајанов"бр.4, Ѓевгелија. (41698) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна 
градина на КП бр. 584 на м.в. "Пениште" класа 3, со 
површина од 787 м2, и овошна градина на КП бр. 585 
на м.в. "Пениште" класа 3, со површина од 424 м2, и 
двете заведени во ПЛ бр. 7 за КО Г.Дупени, сопстве-
ност на продавачот Нечевски Ване од Охрид, за цена 
од 52.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. ''Ленинова“ бр. 67, Ре-
сен. . (41720) 

Се продава 1/2 идеален дел од.земјоделско земјиш-
те кое лежи на на КП бр. 328/3, на м.в. "В село под“, 
култура нива, во површина од 760 м2, на КО Бунарџиу 
опишано по ПЛ бр. 186, за цена од 155,00 ден по м2, 
или се вкупно 58.900,00 денари, сопственост на Нико-
ловски Иванчо, ул."Горѓи Пулев“ бр. 13, Скопје. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија“, писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул.“ Антон 
Попов“ бр. 77-б. (41695) 

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште 
построено на КП бр. 2129/3, м.в. "Калајџиева Чешма“, 
култура нива, класа 4, со површина од 1483 м2, за КО 
Баљани, сопственост на Максимовски Трајче за цена 
од 193.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ствено купување. 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Марена, 
Кавадарци, КП бр. 1042, план 6, скица 6, м.в. "Порој-
те", култура - нива, класа 5, со вкупна површина од 
1512 м2, во сопственост на Божин Пецов од с.Марена, 
Кавадарци, видно од ИЛ бр. 30, за цена од 32.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов.“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија“. Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (41706) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се Огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.0893682 на име Рустемовска Наиле, ул. 
" Босанска" бр.48,Битола. (41744) 

Пасош бр.933205/96,издаден од УВР-Куманово на 
име Зимбери Изет,с.Черкеско Село,Куманово. (41746) 

Пасош бр.592543на име Мунира Нагиб,Тетово. 
Пасош бр.690443 на име Миниќ Валентина,ул."Вита 

Поп Јорданова" бр. 17,Кочани. (41761) 
Пасош бр.0940786 на име Пајмакоски Илија,Прилеп. 

Пасош бр.686592/95додаден од УВР - Скопје на име 
Адеми Фадиљ,ул. "К.Арсенов"бр. 18/3-26,Скопје. (41798) 

Пасош бр. 1327366,издаден од УВР - Скопје на име 
Спасовска Сунчица,ул.“ 518 "бр.З,Скопје. (41799) 

Шсош бр.0359047/94,издаден од Р-Скопје на име 
Спасевска Магдалена,ул." Скупи 11" бр.1,Скопје. (41800) 

Пасош бр.1337117/00 на име Полиси Ментори. До-
бовјане,Струга. (41807) 

Пасош бр.1323332/99,издаден од УВР-Скопје на име 
Марија Сгамболиева,бул." АВНОЈ "бр.72/9, Скопје. 

Пасош бр.1308975,издаден од УВР - Охрид на име 
Сврзикапа Ненад,ул."Јане Сандански "бр.37-а,Охрид. 

Пасош бр.356449/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Сунчица Георгиевска^. "Ленинива" бр. 70/1-2,Скопје. 

Пасош бр.1192563/99,издаден од УВР-Скопје на име 
Поповски Владимир,Скопје. (41817) 

Пасош бр.1128681/98дададен од УВР-Скопје на име 
Ајдаровиќ Атемја, Петровец, с. Ќојлија,Скопје. (41818) 

Пасош бр.,862456/96,издаден од ОВР - Струга на име 
Села Шкљќим, с.Ливада, Струга. (41848^ 

Пасош бр. 849898, издаден од УВР - Охрид на име 
Васил Ничевски, ул."Охридска Архиепископија“ бр. 9, 
Охрид. (39915) 
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Пасош бр.973147/96 на име Хусејни Нури,с.Г.Сви-
ларе,Скопје. (41825) 

Пасош бр.1060790/97на име Марија Илиоска,ул."И, 
Аговски "бр 8/4-37,Скопје. (41826) 

Пасош бр.520351 на име Јусуфи Мирадиј0,ул.м Брат-
ство и Единство“ бр. 9 Гостивар. (41827) 

Пасош бр.1426853 на име Рамадани Муневер,ул. "Ни-
кол аПарагЈунов " бр.7-2/13,Гостивар. (41828) 

Пасош бр.406995на име Рамадани Рамадан,ул.“Ни-
кола Парапунов“ бр. 7-2/13,Гостивар. (41829) 

Чекови од бр. 5012805 до 5012809, од тековна сметка 
бр. 011042340,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Кочоска Стева,Скопје. (41745) 

Чекови од бр. 4421405 до 4421424,4381666, 4381669 и 
4381670, од тековна сметка бр; ; 3587034додадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Надежда 
Трпчева,Скопје. (41753) 

Чекови 4 од тековна сметка бр.4131/18, издадени од 
Охридска банка а.д. - Охрид на име Сухејла Шашко, 
ул. К.М.Тито" бр.12,Охрид. (41755) 

Чекови 8, од тековна сметка бр.3616/06,издадени од 
Охридска банка а,д. - Скопје на име Радевски Светозар, 
ул. Галичица "бр.32,Охрид. (41756) 

Чекови од бр.3748235 до 3748240, од тековна сметка 
бр.4954/08,издадени од Охридска банка а.д. - Охрид на 
име Димоска Ристана,ул.“Охридска бригада бр.65, 
Охрид. , (41757) 

Чекови 12, од тековна сметка бр.8436/00,издаде1Ји од 
Охридска банака а.д. - Охрид на име Бабачевска 
Гордана,ул. "Аргир Маринчев7' бр. 26,Охрид. (41758) 
' Чекови од бр. 3804870 до 3804879 и од бр. 3789930 до 
3789934, од тековна сметка бр.10267/03, издадени од Ох-
ридска банка а.д.-Скопје ма име Симоноски Никола; 
уд."Бистрица"брЛ7,Охрид. (41759) 

Чекови 4,од тековна сметка бр.12233/04,издадени од 
Охридска банка А Д - Охрид на име Митров Игор, 
ул.Партизанска"бр. 7,Охрид, (41760) 

Чекови од бр. 4608911 до 4608920 и од бр,4608951 до 
4608960, од тековна сметка бр.3138763, издадени од 
Поштенска штедилница -Скопје на име Александар 
Стојковски,Скопје. (41824) 

Чекови бр. 5500420 и 5300423, од тековна сметка бр. 
12441169,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 

Андонова Сузана,Скопје, (41842) 
Чекови од бр. 5390831 до 5390834, од тековна сметка 

бр. 7274884,издадени од Комерцијална Банка на име 
дамитрова Елица,Скопје. ' ' (41830) 

Чекови од бр, 22614 до 22617, од тековна сметка бр. 
114438-95,издадени од Комерцијална банка на име Пет-
ровска Зора,Скопје. (41831) 

Чекови од бр. 3213148 до 323151, од тековна сметка 
бр. 661283додадени оц Комерцијална банка на име 
Николовска Лидија,Скопје. (41832) 

Чекови од бр. 3126173 до 3126179 и од 3818974 до 
3818975, од тековна сметка бр. 8781199, издадени од 
Комерцијална банка на име Николовски Ѕвонко, Скопје^ 

Работна книшка на име Мисков Александар,ул. 
"Прилепска бр. 60/17,битола. ! (41723) 

Работна книшка на име Илиева Лилјана, ул."М. 
Манаки"бр.32/9Битола (41725) 

Работна книшка на име Петрески Миодраг,Тетово. 
Работна книшка на име Ненад Селимовски,ул. "Сре-

дорекр бр.22,Куманово. (41763) 
Работна книшка на име Севим Бајрамовска,^. 

" Караорман" бр. 111 .Битола. (41772) 
' Работна книшка на име Латифоски Садет,Кичево. 
Работна книшка на име (Селимоски Самир,Кичево. 
Работна книшка на име Адеми Хамиде,Тетово.41778 
Работна книшка на име Шаип Шабани,с.Гургурница 

Тетово; (41780) 
Работна книшка на име Мемети Насир,с.Пирок,Те-

л о в о . (41781) 
Работна книшка на име Веселински Јордан,ул. "Перо 

Чичо“ бр.13,Куманово. (41787) 
Работна книшка на име Јованов Дарко, ул. "Борис 

Крајгер“ бр.10/19,Штип. (41794) 

Работна книшка на име Стојчев Игор,с,Иванковци, 
Велес. (41795) 

Работна книшка на име Свежана Бошковска, с. 
Мралино,Скопје. (41806) 

Работна книшка на име Евдан Хазир,с.Д.Количани, 
Скопје. (41823) 

Воена книшка на име Агим Јакупи,с.Черкези Кума-
ново. (41764) 

Чековна картичка на име Снежана Јовановска, 
Штип. (41786) 

Свидетелство на име Спасо Нестороски, уд."Љ.Б. 
Пишп,Тетово. , (41727) 

Свидетелство за завршено средно образование, изда-
дено од Гимназија "Зеф Љуш Марку Скопје на име 
Томиќ Душица,Скопје. (41747) 

Свидетелство за 8 одделение на име Аспијана Сулеј-
мани,Тетово. (41748) 

Свидетелство за 8 одделение на име. Шабани Шаип, с. 
Гурпфница,Тетово. (41749) 

Свидетелство за 8 одделение на име Бајрами Нехат, 
с. Камењане,Тетово. (41750) 

Свидетелство за 8 одделение на име Сали Ибраими, 
Тетово. (41751) 

Свидетелство за 3 година на, име Адили Газиме, с. 
Боговиње,'Тетово. (41754) 

Свидетелство на име Есади Ѓулизар,с.Романовце, Ку-
маново. (41765) 

Свидетелство на име Дејанче Бојковски,с.Радобуш, 
Крива Паланка. (41766) 

Свидетелство за 8 одделение на име Ѓоргиева Живка, 
с. Лубница^адовиш. (41769) 

Свидетелство за 8 одделение на име Куртиши 
Хамиде,с. Пирок,Тетово. Ј41782) 

Свидетелство на име Екрем Шабани,с.Пирок,Тетово. 
(41783) 

Свидетелство на име Османи Сејфила,с. Липково, 
Куманово. (41788) 

Свидетелство за 8 одделение на име Алиеска Ал-
бена, с. Лабуниште,Куманово. (41790) 

Свидетелство за 4 одделение на име Зарифе Демир 
Ајредин, с.КалаузлијаЈРадовиш. (41791) 

Свидетелство за завршено основно образование на 
име Николова Валентина,^ Ињево,Радовиш. (41792) 

Свидетелство на име Трајанов Горѓи,ул." М.Тито", 
Радовиш. (41793) 

Диплома на име Величковски Душко, с. Петралица, 
Крива Паланка. Ѓ41770) 

Диплома на име Иваноска Ана,Прилеп. (41775) 
Диплома на име Алими Рамије,Тетово, (41779) 
Диплома на име Величковски Слободан, ул."О. 

Револуција' бр. 4/2-17ЈСуманово. (41789) 
Здравствена лепгшмација на име Стојчева Елена, 

Битола. (41724) 
Здравствена легитимација на име Илиева Лилјана, 

ул."М.Манаки"бр.32/9,Битола, (41726) 
Здравствена легитимација на име Стојевски Љубо-

мир,ул.'С.Горгиев“ бр. 38,Битола. (41771) 
Штедна книшка бр. 845430/69 на име Зеленикова 

Љиља,Скопје, (41834) 
Уверение на име Адеми Далип,Тетово. (41784) 
Даночна картичка бр. 4030994174771,издадена од 

Управа за приходи-Скопје на име " Дисагон-97",Скопје. 
Избирачка легитимација на име Караман Бектеши, с. 

БаланциДебар. (41767) 
Избирачка легитимација на име Раџие Бектеши,с, 

БаланциДебар. (41768) 
Престанува со вршење на дејност,издадено од на име 

" Фриготерм" Миј аковски Борис,Скопје. (41816) 
Чекови од бр. 4398033 до 4398038 од бр.4422570 до 

4422589,4350574и 4350576од тековна сметка,бр.13616845 
издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Сте-
фановски Владимир,Скопје. (41681) 

Чекови бр. 4959467 и 3741604, од тековна сметка бр. 
12483799дададени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Најдановски Цветан,Скопје. (41691) 

Работна книшка на име Сузана Костовска,Скопје. 
Работна книшка на име Мет Рама, с.Арачиново, 

Скопје; (41685) 
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Работна книшка на име Милевка Николиќ, с. Мар-
тинциЈСрива Паланка. (41686) 

Работна книшка на име Дејви Мемедовски,ул. ''Един-
ство“ бр.37Дрива Паланка. (41687) 

Работна книшка на име Велинов Звонко, с. Стамер, 
Делчево. (41689) 

Работеа книшка на име Митат Илази,с.Лојане,Ку-
маново. (41694) 

Работна книшка на име Киро Тошевски,Скопје. 
Работна книшка на име Јованов Зоран,Радовиш. 
Работна книшка на име Попов Илија,ул. "Б. Даневи“ 

бр.12/4,Штип. (41703) 
Работна книшка на име Индинаков Дајан,Скопје. 
Работна книшка на име Зоран Касниоски,Скопје. 
Работна книшка на име Јаневски Ненад,Скопје. 
Чековна картичка бр.1027/60 на име Симоновска 

Билјана, ул/В.Велев бр, Штип. ' (41701) 
Свидетелство за 2 година на име Јорданов Љупчо, 

ул."Вера Попова“ бр.32Дочани. (41688) 
Свидетелство на име Сгојчева Јагода Дробиштип. 
Диплома на име Оливер Јошев,с. Д. Ќојнаре,Кума-

ново. (41693) 
Диплома,издадена од ЕМУЗУС "Коце Металец -

Скопје на име Арсовски Драге,Скопје. (41736) 
Здравствена легитимација на име Ибраимоски Рез-

МИ, с. Норово,Крушево. (41699) 
Даночна картичка на име Андоновски Зоран, ул. 

"Илинденска'' бр.11,Куманово. (416%) 
Даночна картичка бр.4020000123507 на име "Буна 

Јуниор“ ДООЕЛ,Охрид, (41697) 
Даночна картичка на име Давидовски Мојсије, Стру-

мица. (41707) 
Даночна картичка бр.4030993107221 додадена од 

Управа за приходи на град Скопје - Скопје На име 
"Еуромач",Скопје. (41739) 

Магнетна картичка бр.40100-6019209483 додадена од 
ЗПП - Скопје на име " Еуромач",Скопје. 

Врз основа на член 9 од Договорот за основање на 
Краварска фарма "Еуроекс“ и др. ЏафериЦа, Топол-
чани ДОО Тополчани и на Друштвото за земјоделско 
производство "Еуроекс" и други Ерековци ТополЧани 
ДОО, Тополчани и одлуките за спојување на Друшт-
вата донесени од страна на содружниците На собирите 
одржани на 02.10.2000 година и член 619 став 2 и член 
622 од ЗТД, Собирот на содружниците на К р а в а р с к и 
фарма „Еуроекси и други Џаферица Тополчани ДОО 
и Собирот на содружниците на Друштвото За земјоде-
лско производство "Еуроекс“ и други Ерековци Топо-
лчани ДОО одржани на 02.10.2000 година донесоа 

П Л А Н З А С П О Ј У В А Њ Е Н А 
Д Р У Ш Т В О Т О З А З Е М Ј О Д Е Л С К О П Р О И З В О Д ' 
С Т В О " Е У Р О Е К С 1 И Д Р У Ѓ И Е Р Е К О В Ц И Т О -
П О Л Ч А Н И Д О О , Т О П О Л Ч А Н И К О Н К Р А В А Р С -
К А Т А Ф А Р М А " Е У Р О Е К С “ И Д Р У Г И Џ А Ф Е Р И Ц А 

Т О П О Л Ч А Н И Д О О , Т О П О Л Ч А Н Ј ! 

1. Општи одредби 
Планот за спојување во текстот план, содржи по-

датоци кои се однесуваат на: 
- организационите форми на фирмите и седиштето 

на друштвото што настанува со спојувањето на Друш-
твото за земјоделско производство ''Еуроеке“ и други 
Ерековци Тополчани ДОО, Тополчани и друштвото-
Краварска фарма „Еуроекс" и други Џаферица То-
полчани ДОО, Тополчани; 

- намерите, целите и условите поради кој се врши 
спојувањето; 

-вредноста на активата и пасивата предвидена за 
пренесување при спојувањето; 

- начинот на преземањето на уделите и време од 
кога се стекнува Право на учество во добивката; 

- времето од кога сметководствените операции ќе 
се сметаат за извршени; 

- односот на размена на правата, признати на сод-
ружниците доколку имаат посебни права како и 

- други потребни податоци што се од значење за 
спојувањето. 

2. Организациони форми 
Спојувањето на друштвата се врши на начин што 

Друштвото за земјоделско производство " Еуроекс“ и 
Други Ерековци Тополчани ДОО Топлочани се споју-
ва кон Друштвото - Краварска фарма "Еуроекс" и дру-
ги Џаферица Тополчани ДОО Тополчани. 

Со регистрацијата на спојувањето Друштвото за 
земјоделско производство "Еуроекс" к др. Ерековци 
Тополчани ДОО, Тополчани престанува постои. 

По извршената регистрација Во трговскиот регис-
тар споените друштва ќе работат и во нивниот про-
мет ќе истапуваат под фирма Краварсзка фарма "Еу-

, роекс“ и други Џаферица Тополчани ДОО, Тополча-
ни. 

Скратениот назив на фирмата гласи: Краварска 
фарма Џаферица ДОО, Тополчани. 

3. Намери, цели и услови на спојувањето 
3.1. Намери и цели на спојување 
Основната намера и цел Поради кои се врши споју-

вање1^ се изразуваат во тоа што со спојувањето се 
очекува да се Постигнат Поголеми ефекти во 
работењето со оглед на единственоста на технолош-
киот процес на работењето на Друштвата. 

Поголемите ефекти во работењето ќе бидат изра-
зени преку порационално користење на средствата за 
производство и целосно користење на производните 
капацитети, развивање на индивидуалните иницијати-
ви во работењето, заштеди во материјали, сировине 
енергија и слично. На овој начин се очекува да се 
обезбедат услови за постојано зголемување на вкуп-
ниот приход и во тие рамки зголемувањето на добив-
ката, ќе се подобрат условите и заштитата во раббте-
њето, ќе се обезбеди современа репродукција на сред-
ствата за работи како и ќе се остваруваат други Наме-
ри и Цели што се во интерес На содружниците во дру-
штвата, 

3.2. Услови на спојувањето 
Спојувањето на друштвата ќе Се изврши согласно 

Договорите за основање На друштвата, одлуките за 
спојувањето донесени на Собирите на содружниците, 
Законот за трговските друштва и Другите позитивни 
прописи, а На начин како е определено со овој план. 

4. Вредност на активата и пасивата што се прене-
сува 

4.1. Вкупна вредност што се пренесува 
Вкупната вредност Што се Пренесува од ДОО Ере-

ковци изнесува 8.468.277,00 денари и Пасива 
8.468.271,00 и заедно со активата од 11.583.479,00 И па-
сивата од 11.583.479,00 од ДОО Џаферица во новото 
друштво активата изнесува 20.051.749,00 денари, а па-
сивата 20.051.749,00 ден/ 

Активата и пасивата покрај Вредносното изразува-
ње ќе бидат поединечно прикажани во билансот за 
спојувањето односно спецификација. 

5. Преземање на уделите и време на учество во до-
бивката 

Преземањето на уделите во друштвото што оста-
нува со спојувањето ќе се изврши при уписот во тргов-
скиот регистар на друштвата што останува Со спојува-
њето од кога уделите и даваат право на учество во до-
бивката. 

6. Време на завршување на сметководствените 
операции 

Како време на завршување на сметководствените 
операции се смета денот на донесувањето на одлука за 
спојувањето од страна на Собирите на содружниците. 



Стр. 5096 -Бр. 92 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 8 ноември 2000 

7. Посебни права на .содружници 
Во друштвата никој од содружниците нема посеб-

ни права. 

8. Други податоци 
По барање на содружниците или други заинтереси-

рани субјекта можат да се презентираат други подато-
ци за кои ќе се оцени дека се од значење за поделбата. 

Претседател, Претседател, 
на ДОО Ерековци на ДОО Џаферија 

Ристо Степаноски, с.р. Лена Спироска^ с.р. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-19/552 
ПО ВТОР ПАТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерство за 

одбрана ул. "Орце Николов“ бб Скопје: 
2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за 

набавка на: 
2.1. Телиња од Сименталска или Монтофонска 

раса 
3. Потребната количина и другите карактеристики 

дадени се во Прилогот бр. 1, кој може да се види и до-
бие во Министерството за одбрана ул. "Орце Нико-
лов“ бб Скопје, соба 710 во работен ден во времето од 
10,00-13,00 часот. 

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

5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавните набавки. 

6. Можност за поделба на набавката по број на гр-
ла и раси. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, 
- единечна цена за кг/жива мера изразена во дена-

ри со пресметан ДДВ. ДДВ посебно да е пресметан и 
искажан во цената, 

- начин и услови на плаќање, 
опис-раса и потекло, 
- рок на испорака. 

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

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

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

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

- документ дека понудувачот не е под стечај и во 
процес на ликвидација, издаден од институциите и ор-
ганите надлежни за издавање на документот, 

- документ дека не е изречена мерка на безбед-
ност-забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошка можности за производ-
ство-испорака на бараните производи. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
- Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавните набавки ("Службен весник на 
РМ“, бр. 26/98), на адреса: Министерство за одбрана 

ул. "Орце Николов“ бб - Скопје најдоцна до 27.11.2000 
година или со предавање на Комисијата за набавки на 
лице место, на денот на јавното отворање. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
28.11.2000 година со почеток во 10,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република 
Македонија, ул. "Орце Николов“ бб. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на Комисијата за јавни набав-
ки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

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

и испорака 15%. 

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 
кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/28 23 84. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатреш-
ни работи, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 52/2000 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи 

на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев“ бб, 
91000 Скопје. 

2. Предмет на набавката: Ткаенина за изработка 
на летни кошули за Полиција во светло сина боја 
13.000 метри во ширина 1,40 м. предвидена во Уредба-
та за униформа ("Службен весник на РМ“ бр. 10/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавните набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена искажана во денари со 

вклучен превоз до набавувачот, со посебно искажан да-
нок на додадена вредност и други давачки кон државата. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 
23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВ-
КИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за со-
држината на бонитетот ("Службен весник на РМ“ бр. 
32/98), во оригинален примерок или копија заверена 
од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 
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IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- квалитет 40 поени, 
- цена 30 поени, 
- начин на плаќање 15 поени, 
- рок на испорака 15 поени. 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПОНУДИТЕ 
- рок на доставување на понудите е. 15 дена смета-

но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање; 

- рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање; 

- понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понудува-
чот; 

- понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавните набав-
ки, преку писарницата на Министерството за вна-треш-
ни работи или лично до Комисијата на 24.11.2000 годи-
на во 09,00 часот, кога ќе се отворат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите; 

- со понудата, понудувачот да достави примерок од 
предметот на набавката; 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатреш-
ни работи, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 53/2000 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи 

на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев“ бб, 
91000 Скопје. 

2. Предмет на набавката: Ткаенина за изработка 
на летни панталони и капи за Полиција во темно сина 
боја 10.000 метри во ширина 1,50 м. предвидена во 
Уредбата за униформа ("Службен весник на РМ“ бр. 
10/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавните набавки. 

6. Набавката е делива. 
И. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена искажана во денари со 

вклучен превоз до набавувачот, со посебно искажан да-
нок на додадена вредност и други давачки кон државата. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 
23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВ-
КИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за со-
држината на бонитетот ("Службен весник на РМ“ бр. 
32/98), во оригинален примерок или копија заверена 
од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

, - квалитет 40 поени, 
-цена 30 поени, 
- начин на плаќање 15 поени, 
- рок на испорака 15 поени. 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПОНУДИТЕ 
- рок на доставување на понудите е 15 дена смета-

но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање; 

- рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање; 

- понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понудува-
чот; 

- понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавните набав-
ки, преку писарницата на Министерството за вна-треш-
ни работи или лично до Комисијата на 24.11.2000 годи-
на во 11,00 часот, кога ќе се отворат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите; 

- со понудата, понудувачот да достави примерок од 
предметот на набавката; 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатреш-
ни работи, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 54/2000 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи 

на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев“ бб, 
9,1000 Скопје. 

2. Предмет на набавката: Чевли плитки со потенок 
ѓон за Полиција - 5.700 пара машки и 300 пара женски, 
предвидени во Уредбата за униформата ("Службен 
весник на РМ“ бр. 10/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавните набавки. 

И. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена, искажана во денари со 

вклучен превоз до набавувачот, со посебно искажан 
данок на додадена вредност и други давачки кон држа-
вата. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 
23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВ-
КИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
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1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за со-
држината на бонитетот ("Службен весник на РМ“ бр. 
32/98), во оригинален примерок или копија заверена 
од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учествона јавниот по-
вик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- квалитет 50 поени, 
- цена 30 поени, 
- начин на плаќање 10 поени, 
- рок на испорака 10 поени. 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПОНУДИТЕ 
- рок на доставување на понудите е 15 дена смета-

но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање; 

- рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање; 

- понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понудува-
чот;. 

- понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавните набав-
ки, преку писарницата на Министерството за вна-
трешни работи или лично до Комисијата на 24.И..2000 
година во 10,00 часот, кога ќе се отворат понудите, во 
присуство на овластени претставници на понудувачи-
те; 

- со понудата, понудувачот да достави примерок од 
предметот на набавката; 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатреш-
ни работи, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 56/2000 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи 

на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев“ бб, 
91000 Скопје. 

2. Предмет на набавката: Надворешни гуми по спе-
цификација која што може да се подигне од пријзени-
цата на Министерството. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавните набавки 
("Службен весник на РМ“ бр. 26/98). 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна цена искажана во денари (посебно иска-

жан данок на додадена вредност и други давачки кон 
државата), со вклучен превоз до набавувачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
5. Гаранција за квалитет 
III. ПРИДЃУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 
23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВ-
КИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за со-
држината на бонитетот ("Службен весник на РМ“ бр. 
32/98), во оригинален примерок или копија заверена 
од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- квалитет 40 поени, 
- цена 30 поени, 
- начин на плаќање 20 поени, 
- рок на испорака 10 поени. 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПОНУДИТЕ 
- рок на доставување на понудите е 15 дена смета-

но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање; 

- рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање; 

- понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понудува-
чот; 

- понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавните набав-
ки, преку писарницата на Министерството за вна-треш-
ни работи или лично до Комисијата на 24.11.2000 годи-
на во 13,00 часот, кога ќе се отворат понудите, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите; 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатреш-
ни работи, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 59/2000 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
I. Набавувач: Министерство за внатрешни работи 

на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев“ бб, 
91000 Скопје. 

2.. Предмет на набавката: Нумератори (штембили) 
за пасошка контрола - 600 парчиња. 

3. Повикот, е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавните набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98). 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 

Стр. 5130 -Бр. 92 
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2. Вкупна и единечна цена искажана во денари (по-
себно искажан данок на додадена вредност и други да-
вачки кон државата) со вклучен превоз до набавува-
чот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 
III. ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 

ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 
23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВ-
КИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за со-
држината на бонитетот ("Службен весник на РМ“ бр. 
32/98), во оригинален примерок или копија заверена 
од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- квалитет 50 поени, 
- цена 30 поени, 
- начин на плаќање 10 поени, 
- рок на испорака 10 поени. 
V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 

ПОНУДИТЕ 
- рок на доставување на понудите е 15 дена смета-

но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање; 

- рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање; 

- понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понудува-
чот; 

- понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавните набав-
ки, преку писарницата на Министерството за вна-
трешни работи или лично до Комисијата на 24.11.2000 
година во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, 
во присуство на овластени претставници на понудува-
чите; 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 143-324. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, член 14 и 16 од Законот за 
јавните набавки ("Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки во Министерството за труд и 
социјална политика, објавува 

П О В Т О Р Е Н О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 24/2000 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик бр. 24.2000 г. е Ми-

нистерството за труд и социјална политика, ул. "Даме 
Груев“ бр. 4 - СкопЈе. 

2. Предмет на набавката се 20 (дваесет) патнички 
возила, со зафатнина 1.6 л. 5 (пет) брзини, 5 врати со 
серво управувач, за установи од областа на социјална-
та заштита. 

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

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавните набавки. 

5. Отворањето на понудите ќе се изврши во прису-
ство на понудувачите. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2. Понудата треба да ја содржи единечната цена 

како и вкупната цена за целото количество на набав-
ката. 

3. Понудата треба да содржи гаранција за квалите-
тот. 

4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње, и условите на плаќање. 

5. Понудата треба да го содржи рокот на извршу-
вање на набавката. 

6. Понудата треба да содржи овластен сервис за 
патничкото возило. 

7. Карактеристиките на техничките спецификации 
што ги нуди понудувачот треба да се во согласност со 
стандардите на Република Македонија и со меѓународ-
ните стандарди кои се прифатени во Република Маке-
донија. 

8. Понудата треба да има рок на важност 30 дена. 

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавните набавки и истата се доставува 
во еден оригинален примерок што треба да биде пот-
пишан од страна на одговорното лице на понудувачот. 

2. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен коверт, на предната страна на 
ковертот, во горниот лев агол треба да биде назначе-
но "НЕ ОТВОРАЈ“ како и бројот на јавниот повик. 
Во средината на ковертот да биде назначена адресата 
на набавувачот. Во ковертот има уште два затворени 
коверта, во кои едниот ја содржи понудата со финан-
сиските документи, а другиот внатрешен коверт ја со-
држи техничката документација и носи ознака "доку-
ментација“ и точна адреса на понудувачот. 

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

IV. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачот треба да приложи; 
- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од носителот на платен про-

мет, согласно член 22 од Законот за јавните набавки; 
- доказ-извод од судската евиденција дека не е по-

ведена постапка за стечај, ликвидација; 
- доказ дека не е изречена мерка за безбедност -

забрана за вршење на дејноста; 
- сертификат од надлежна институција за контрола 

на квалитетот; 
- гаранција во висина од 30% од врѕдноста на на-

бавката во вид на акцептен налог или банкарска га-
ранција, и 

- горенаведените документи потребно е да бидат 
доставени во оригинален примерок или доколку се 
фотокопирани да бидат заверени од страна на нотар. 

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

1. Цена 30 
2. Начин и услови на плаќање 20 
3. Рок на испорака 20 
4. Гаранција 20 
5. Сервис 10 

VI. РОКОВИ 
1. Рок на доставување на понудите е најдоцна 15 

дена од објавувањето на повикот во средствата за јав-
но информирање. 

2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
27.11.2000 г. во 12,00 часот, во просториите на Минис-
терството за труд и социјална политика - Сектор за 
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население, популациона политика и општествена заш-
тита на децата во присуство на овластени претставни-
ци на понудувачите. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: Министерство за труд и соци-
јална политика, ул. "Даме Груев“ бр. 4 - Скопје. 

2. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок, како и оние понуди кои не ја содржат пот-
ребната документација, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јав-
ните набавки ("Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на Македонскиот народен 
театар, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на овој отворен повик е: Македон-

ски народен театар, кеј "Димитар Влахов“ бб, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е: техничко решение-иде-

ен проект со предмер и пресметка за санација и трајна 
заштита на покривот на новиот објект на Маке-
донскиот народен театар со реализација на предложе-
ното решение на дел од рамните покриени површини., 

1.3. Изведбата и материјалите кои се вградуваат 
треба да одговараат на пропишаните стандарди, или 
стандардите прифатени од Република Македонија. 

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

1.5. Постапката се спроведува со отворен повик во 
согласност со одредбите на Законот за јавните набавки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација заинтересираните по-

нудувачи може да ја подигнат во просториите на 
Македонскиот народен театар, кеј "Димитар Влахов“ бб, 
Скопје, канцеларија бр. 84, секој работен ден од 730 до 
1530 часот во времетраењето на јавниот повик. 

2.2. При подигањето на тендерската документација 
заинтересираните понудувачи треба да уплатат 
10.000,00 денари неповратен надомест на жиро сметка-
та на МНТ-Сценска техника бр. 40100-788-1994, депо-
нент на Народна банка со единствен даночен број 
4030974204119. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на про-

изводите и материјалите кои ќе се вградуваат. 
3.3. Понудата треба да содржи цена по позиции, ка-

ко и вкупна цена на целата набавка со сите трошоци, 
франко испоцдчана и вградена во објектот, изразена 
во ДЕМ и денарска противвредност според курсот на 
Народната банка. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на 
наплаќање. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за завршу-
вање на работите. 

3.6. Понудата треба да има рок на важност не по-
кус од 30 дена. 

3.7. Понудите од странските понудувачи треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Согласно со член 22 од Законот за јавните на-

бавки, понудувачот треба да приложи доказ за финан-
сиската и економската способност, во оригинал или 
заверена фотокопија кај овластен орган. 

4.2. Понудувачот треба да достави листа на изведе-
ни исти или слични работи, број и квалификациона 
структура на лицата кои би ги изведувале работите, 

листа на потенцијални подизведувачи и сертификати 
од надлежни институции дека производите кои се 
вградуваат се во сообразност со стандардите. 

4.3. Понудувачот треба да достави заверена фото-
копија кај овластен орган од Прилогот бр. 3 од соп-
ствената судска регистрација. 

4.4. Потврда од надлежни институции дека против 
понудувачот не е поведена стечајна постапка и увере-
ние од надлежни институции дека против понудувачот 
не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење 
на дејност. 

4.5. Претставниците на понудувачот треба да пре-
дадат потпишано и заверено писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

5.1. Цена 50 бодови. 
5.2. Квалитет на понуденото решение 50 бодови. 
5.3. Техничка способност и 
екипираност на понудувачот 30 бодови. 
5.4. Рок и начин на плаќање 30 бодови. 
5.5. Рок за завршување на работите 20 брдови. 
5.6. Гарантен период 20 бодови. 
Бројот на бодовите ќе се дели според квалитетот 

на понудите, при што наведените бодови се максимал-
ни за освоено прво место по секој критериум. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

6.1. Понудата се доставува во согласност со член 
52,53 и 54 од Законот за јавните набавки. 

6.2. Секој понудувач може да достави само една по-
нуда. 

6.3. Рокот на доставување на понудите е 16 дена од 
денот на објавувањето на отворениот повик во " Днев-
ник“ и "Службен весник на РМ“. Понудата може да се 
достави и на денот на јавното отворање, но најдоцна 
до почетокот на јавното отворање на понудите. 

6.4. Понудувачите, своите понуди треба да ги до-
стават на следнава адреса: кеј "Димитар Влахов“ бб, 
Скопје-Комисија за јавни набавки. 

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
28. 11. 2000 година во просториите на Македонскиот 
народен театар, во 12,00 часот во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата од овој повик и Законот за јавните набавки, како 
и оние кои немаат целокупна документација која се 
бара во овој повик, нема да се разгледуваат. Телефон 
за контакт: 222-652. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10,14 став 1 и член 17 од Зако-
нот за јавните набавки ("Службен весник на РМ“ бр. 
26/98) и Одлуката за јавната набавка, Комисијата за 
јавни набавки на Општина Стар Дојран, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18/9/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОП-
РЕМА И НА МАШИНСКИ, ЕЛЕКТРИЧНИ И ХИДРО-
ГРАДЕЖНИ ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ ВО ГРА-
ДЕЖНИШТВОТО, ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕР-
НИЗАЦИЈА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА 
ОТПАДНИ ВОДИ И ДЕСЕТ ПУМПНИ СТАНИЦИ 

ЗА ОТПАДНИ ВОДИ ВО ОПШТИНА "СТАР 
ДОЈРАН“ - СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. НАБАВУВАЧ 
Општина Стар Дојран, со седиште на кеј "5-ти Но-

ември“ бб, Стар Дојран. 

2. ПОНУДУВАЧИ 
Право на учество на отворениот повик имаат сите 

заинтересирани домашни правни и физички лица. 
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3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
- Набавка на опрема и материјал за пречистителни 

станици за отпадна вода; 
- Набавка на опрема и материјал за пумпни стани-

ци за отпадна вода; 
- Набавка на опрема и материјал за електрични 

инсталации; 
- Набавка на градежен материјал; 
- Ремонт на пумпи за отпадна вода и ремонт на оп-

рема од пречистителната станица за отпадни води 
"Топлец"; 

- Инсталатерски и завршни работи во градежниш-
твото и хидротехнички објекти. 

За реконструкција и модернизација на Пречисти-
телна станица за отпадни води и десет пумпни станици 
за отпадни води во Општина Стар Дојран. 

4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Деталната тендерска документација може да се 

подигне во просториите на набавувачот Општина 
Стар Дојран-Стар Дојран, кеј "5-ти Ноември“ бб, со 
уплата од 1.500,00 денари на жиро сметка бр. 41610-
637-864, со даночен број 4006996107143 депонент на 
Стопанска банка-Гевгелија, секој работен ден од 8 до 
15 часот. 

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- Име, адреса и седиште на понудувачот; 
- Технички квалитет, функционални карактеристи-

ки и сл.; 
- Цена, крајна (со пресметан данок на додадена 

вредност на производи и услуги, царински и други да-
вачки), фиксна (непроменлива до конечното исполну-
вање на договорот) и искажана во американски дола-
ри УСД; 

- Профактури или понуди од производителите на 
понудената опрема со комплетен опис на опремата, 
потекло на опремата спрема бараните технички ка-
рактеристики, крајна цена, рок на испорака, важност 
на профактурата/понудата итн.; 

- Рок на изведување на работите; 
- Времетраење на гарантен период; 
- Податоци за постгарантен период. 
Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени 

податоци, "Дел Б" од тендерската документација со 
пополнети: 

1. Предмер на опремата, материјалот и работната 
рака, со внесени единечни и вкупни цени за сите наве-
дени позиции и збирна рекапитулација потпишана од 
страна на овластено лице на понудувачот и печат. 

2. Дополнителни и ф о р м а ц и и , вклучително: пред-
лог План за реализација на проектот и план на плаќа-
ња (Табела I) и листа на подизведувачи на понудува-
чот (Табела II). 

3. Формулар за понуда. 
Понудите во кои изнесените податоци не се иска-

жани на конкретен начин ќе се сметаат за некомпе-
тентни и ќе бидат исклучени од понатамошната пос-
тапка на набавка, односно, нема да бидат оценети 
(евалуирани). 

Комплетната содржина на понудата, техничките 
спецификации и количините се дефинирани со тендер-
ската документација. 

Тендерската документација (Дел Б) е составен дел 
на понудата. 

6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА 
ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

- Документ за финансиска способност на понудува-
чот документ за бонитет на понудувачот издаден од 
институцијата за платен промет согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки и согласно Правилникот 
за содржината на документот за бонитет ("Службен 
весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98); 

- Извод од регистрација на дејности за предметот 
на набавката на овој отворен повик; 

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар за поведена постапка 
за стечај-потврда од надлежен Основен суд); 

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност 
(извод од судска евиденција-уверение од надлежен Ос-
новен суд-Оддел за прекршоци); 

- Доказ за техничка способност на понудувачот 
согласно член 23 од Законот за јавните набавки и тоа: 

1. список на главни испораки и извршени услуги од 
сличен вид во последните пет години со износите, да-
тумите^ примачите. 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од регистрација на дејностите кој 
може да се достави како копија. 

7. КРИТЕРИУМИ КОИ ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВА-
АТ ПРИ ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ, А 
КОИ СЕ РАНГИРАНИ И КВАНТИФИЦИРАНИ 
НА СЛЕДНИОТ НАЧИН 

(1) цена на предметот на набавката/ 
изведувањето на работите/услугите: 40 бодови; 
(2) рок на испорака и 
извршување на работите/услугите: 10 бодови; 
(3) технички квалитет и 
функционални карактеристики 
на опремата 20 бодови; 
(4^ техничка способност на понудувачот 20 бодови; 
(5) постпродажни сервиси и 
обезбедување на техничка помош: 10 бодови. 

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

8.1. Јавното отворање на понудите^ ќе се одржи во 
просториите на Општина Стар Дојран, Стар Дојран, 
на ден 27 ноември 2000 година во 12 часот. 

Претставниците на понудувачите, согласно со 
член 29 став 2 од Законот за јавните набавки , треба 
на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено 
овластување од понудувачот за нивно учество на јав-
ното отворање. 

8.2. Рок за доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на отворениот повик, во пос-
ледното средство за јавно информирање. 

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

8.4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна 
на овластено лице на понудувачот. Документите кои 
се составен дел на тендерската документација, а треба 
да се приложат во доставената понуда (Дел Б), се по-
полнуваат со мастило. 

8.5. Понудите кои не се доставени во предвидениот 
рок, како и оние кои не се изработени според пропо-
зициите на овој отворен повик и тендерската докумен-
тација нема да бидат оценувани. 

8.6. Понудата и другата документација се испраќа 
во затворен коверт кој содржи уште два затворени и 
запечатени коверти. Комлетната понуда треба да биде 
без прецртани, подвлечени или избришани зборови, а 
во краен случај, одредените корекции треба да бидат 
парафирани од овластеното лице. 

На надворешниот коверт во горниот лев агол тре-
ба да стои ознаката “не отворај“ и број на јавниот по-
вик, а во средината фирма и седиште на набавувачот. 
На надворешниот коверт не треба да стои никаква 
друга ознака врз основа на која би можело да се иден-
тификува понудувачот. Едниот внатрешен коверт ја 
содржи понудата со финансиската документација по-
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полнета и носи ознака "понуда“, .а другиот внатрешен 
коверт ја содржи техничката документација и носи оз-
нака "документација“. На двата внатрешни коверти 
треба да стои фирма (име) и седиште (адреса) на ис-
праќачот-понудувачот. 

8.7. Понудите, согласно со член 52 од Законот за 
јавните набавки, можат да се достават преку пошта 
или со предавање во архивата на набавувачот, но нај-
доцна до предвидениот рок за предавање на понудите. 

Комисија за јавни набавки 

Во врска со објавениот јавен повик бр. 18/9/2000 од 
Општината - Свети Николе во "Службен весник на 
РМ“ бр. 83/2000 година од 16.10.2000, Ве известуваме, 
дека при објавувањето на Отворениот повик е напра-
вен технички пропуст на страна 4933 под точка 7. (се-
дум), реден број 1 (еден), треба да завршува со зборо-
вите "50 бодови“. 
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