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1616. 
Врз основа на член .46, став 1 од Законот за Владата 

на Република Македонија(„Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14.03.2000 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИ-
СТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ СЛУЖ-
БАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Во Уредбата за условите и начинот на користење на 
услугите што ги врши Службата за општи и заеднички 
работи во Владата на Република Македонија ^Служ-
бен весник на Република Македонија" број 8/98), по 
членот 8 се додава членка кој гласи: 

„Член 8-а 
Објективе вила „Свети Стефан" и вила т,Мир" во 

Охрид се резиденцијални објекти и истите се користат 
за потребите на претседателот на Република Македо-
нија, претседателот на Владата на Република Македо-
нија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија. " 

Член 2 
Во член 25, по ставот 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 
„Право на постојано користење на патничко мо-

торно возило со возач и придружно возило има и пора-
нешниот претседател на Владата на Република Македо-
нија, во траење од една година по престанокот на функ-
цијата.л 

Ставот 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 
Член 3 * 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" 

Бр. 23-1210/1 Претседател на Владата 
14 март 2000 година ' н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Гсоршсвски, с.р. 
1617. 

Врз основа на член 91, од Уставот на Република 
Македонија (..Службен весник на РМ" бр. 52/91) и член 
46 став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија (^Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и ^Службен 
весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14.03.2000 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО СЕДИШТЕ ВО ПОД-
ГОРИЦА, РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА, СОЈУЗНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Член 1 

Република Македонија отвора Генерален конзулат 
со седиште во Подгорица, Република Црна Гора, Со-
јузна Република Југославија. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1261/1 Претседател на Владата 
14 март 2000 година н а РеоубЈГика Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1618.' 
Врз основа на член 12 од Договорот за слободна 

трговија меѓу Република Македонија и Република Сло-
венија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 48/96), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.03.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА 
1-ТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2000 ГОДИНА СОГЛАСНО 
ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА 

СЛОВЕНИЈА 
Член 1 

Оваа одлука ги уредува условите за увоз на стоки 
кои во првото полугодие од 2000 година ќе се увезуваат 
во Република Македонија од Република Словенија и се 
со потекло од таа земја. 

Член 2 
За стоката наведена во Прилогот 1, во рамките на 

квотите утврдени во него, не се плаќа царински давачки 
и посебни давачки (прелевмани). Прилогот 1 е составен 
дел на оваа одлука. 

Член 3 
Количествата на стоки во рамките на поодел на 

квота од Прилогот 1 ги распределува Министерството 
за трговија на предлог на Комисијата составена од по 
еден претставник на: Министерството за трговија, Ми-
нистерството за стопанство, Министерство за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, Министерството за 
надворешни работи и Министерството за финансии. 

Комисијата ја води и ја свикува претседателот на 
Комисијата кој од редовите на претставниците на Ми-
нистерството за трговија го именува министерот за ( 
трговија. 

Комисијата донесува критериуми за оформување 
предлози за распределба на количествата на стоки во 
рамките на квотите од Прилогот 1. 

Член 4 
Барањето за доделувана на одредени количества на 

стоки во рамките, на поединечна квота утврдена во 
Прилог 1 може да поднесе правен субјект со седиште во 
Република Македонија (во натамошниот текст: подно-
сител). , * 

Барањето се поднесува во Министерството за трго-
вија најдоцна седмиот ден од влегувањето во сила на, 
оваа одлука. 
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Барањето од претходниот став треба да ги содржи 
следните податоци: , 
- име на фирмата, матичниот број и комплетна адреса 
на подносителот и на корисникот на стока, ако подно-
сителот не е истовремено и корисник; 

ч - тарифниот број за секоја стока (десет бројки); 
- наименување на стока од комбинирана номенклатура 
на царинската тарифа; 
- количина на стока за која се поднесува барањето,, 
искажана во единица мерка, наведена во Прилогот 1; 
- податоци за производите, односно продажните и м а л -
цинските капацитети; 
- податоци за узвоз на стоки од истиот тарифен број во 
.1999 година. 
- податоци за остварен извоз во Република Словенија 
во 1999 година. 

За доделување на одредена количина на стока во 
рамките на поединечна квота, Министерството за трго-
вија на подносителот му издава решение во кое се утвр-
дува и рокот во кој може подносителот да го увезе, а 
согласно со член 1 од оваа одлука. 

Министерството за трговија може количините на 
стоки во рамките на поединечна квота да ги распреде-
лува постапно, притоа водејќи сметка за првото полуто-
дие да се подели до 31.03.2000 година. 

7 Член 5 
Царинската управа на Република Македонија ја 

следи реализацијата на увозот на стоки, согласно со 
донесените решенија од член-3, став 3 од оваа одлука и 
за тоа тримесечно го известува Министерството^ за 
трговија. 

Министерството за трговија го објавува обемот на 
квотите од Прилогот 1 во јавните гласила. 

Член 6 х 
Царинскиот обврзник кој што сака да се здобие со 

преференцијален (повластен), царински третман при 
увозот на стока од Прилогот 1 на Република Словенија 
и Република Македонија, мора на царинскиот орган, 
покрај деталните документи, да му поднесе и докази за 
потеклото на стоката кој го издава земјата извозник, во 
согласност со Протоколот 2 за потекло на стоката од 
Договорот за слободна трговија. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-1281/1 Претседател на Владата 
14 март 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

ЛИСТА НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

Тарифен број 
(македон.) 

Наименување на стока 

/ 

Квота за прво 
полугодие од 
2000 година 

1 2 / 3 

0207 12 00 00 Кокошки непечени замрзнати 1.000 

, 0207 14 00 00 Кокршки исечени замрзнати 750 

0207 27 00 00 Мисирки 100 

0207 14 00 00 Пилешки џигер (замрзнат) 75 

0210 19 00 00 Друго (свинско) , * 50 

0401 20 Млеко со маснотија над 1% до 6% по маса 1.500 

0402 10 'Млеко во прав 25 

0405 10 Путер 50 
х 0406 90 00 90 Гауда, ајдамер, трапист 1 25 

0701 10 00 00 Компир (семенски) е 200 

1502 00 10 00 Маснотии (за индустр. цели) 150 

1601 00 Колбаси (трајни и полутрајни) и др. производи 750-

1602 Други приготвени или конзервирани производи * 250 

1604 13 00 00 Сардини, сардели, папалини 200 

1704 90 Бонбони 40 

1806 Чоколада и др. прехранбени производи што содржат какао 120 

1905 30 00 00 Слатки бисквити, вафли и обланди ' 80 

1905 90 00 00 Друго (солени бисквити) 75 

2009 Сокови од друго овошје и зеленчук 300 

2103 30 00 90 Сенф 100 

2309 90 00 И Храна за рибин подмладок 250 

2402 20 00 00 Цигари што содржат тутун 50 
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1619. ^ 
Врз основа на член 69 од Законот за локалната само-

управа („Службен весник на РМ" бр. 52/95), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
14.03.2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАПИРАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО 
БР. 07-1674/5 ОД 30.11.1999 ГОДИНА 

1. Со ова решение се запира од извршување Одлу-
ката за промена на организацијата на ЈП за комунални 
дејности комуналец", Кичево бр. 07-1674/5, донесена 
од Советот на општина Кичево на седницата, одржана 
на ден 30.11.1999 година и објавена во ^Службен глас-
ник на општината Кичево" бр. 7/99. 

2. Владата на Република Македонија во рок од 15 
дена од влегувањето во сила на ова решение ќе покрене 
постапка пред Уставниот суд на Република Македонија 
за оценување на уставноста и законитоста на наведе-
ната Одлика. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се* објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-383/1 
14 март 2000 година 

Скопје , 

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

1620. 
Врз основа на член 69 и став 1 од Законот за шумите 

(,,Службен весник на РМ" бр. 47/97 и 7/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
14.03.2000 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ 

ВО 2000 ГОДИНА 
I 

Со Програмата се определуваат намените што ќе се* 
финансираат, корисниците на средствата како и н^и - ' * 
нот на користење на средствата во 2000 година. 

Средствата за реализација на Програмата за проши-
рена репродукција на шумите ќе се користат за: ( 

- подигање на нови шуми со пошумување на голини 
и ерозивни земјишта, мелиорација на деградофани 
шуми и шикари; 

- гаснење на шумски пожари од пошироки размери и 
отстранување на последиците од нив преку вештачка 
обнова; 

- нега, превентивна заштита и сузбивање на расти-
телни болести и штетници во шуми и шумски култури 
подигнати на голини, површини во кои е извршена ме-
лиорација на деградирани шуми и шикари и 

- обезбедување на шумско семе и саден материјал и 
изградба на патишта заради пошумување на голини. 

ц 
За извршување на активностите од дел I на оваа 

програма се утврдуваат средства од следните извори и 
тоа од: 

\ I Во денари 
1. Буџетот на Република Македонија 30.ООО.ООО Д) 
2. Сопствени приходи 50.000.000,00 
- ЈП Македонски шуми" и други 
правни лица кои вршат одгледување 
и заштита на шуми за посебна намена 43.000.000,00 
- правните субјекти што вршат промет 
на дрво 2.000.000,00 
- уплата на сопствениците на шуми 5.000.000,00 

Вкупно: 80.000.000,00 

III 

За цр шуму вање на голини и ерозивни земјишта се 
утврдуваат средства во износ од 22.000.000,00 денари, 
кои ќе се користат за: 

- пошумување на голини и ерозивни земјишта во 
државна сопственост при што се опфатени следните 
позиции: механизирана подготовка на почвата, обезбе-
дување и садење на соодветен шумски саден материјал 
како и останати работи потребни за комплетно пошу-
мување на површината 

550,00 ха по 40.000,00 ден. 22.000.000,00. 

IV 

За нега на шумски култури подигнати на голини и 
ерозивни земјишта се утврдуваат средства во износ од 
24.000.000,00 денари кои ќе се користат за: 

- учество во спроведување на- одгледни мерки во 
шумски култури подигнати со учество на државните 
средства 2.000,00 ха по 12.000 ден. 24.000.000,00. 

За мелиорација на ^продуктивни деградирани 
шуми и шикари се утврдуваат средства во износ од 
2.000.000,00 денари кои ќе се користат како учество за: 

- спроведување на мелиоративни мерки во^непро-
дуктивни деградирани шуми * 

400,00 ха по 5.000,00 ден. 2.000.000,00. 

VI 

За обезбедување на шумски саден материјал се утвр-
дуваат средства во вкупен износ од 22.000.000,00 денари 
кои ќе се користат за: 

- обезбедување на шумски саден материјал за спро-
ведување на Еколошката акција „Младите за здрава 
животна средина4' сргласно Одлуката на Владата на РМ 
(„Сл. весник на РМ" бр. 13/95), околу 500.000 броја, 
просечна цена од 8,00 ден. 4.000.000,00. 

-обезбедување на шумски саден материјал за пошуму-
вање на земјиште во приватна сопственост околу 
2.250.000 броја, просечна цена од 8,00 ден. 

18.000:000,00. 

VII 
За заштита на шумите и шумските култури од по-

жари, болести и штетници се утврдуваат средства во 
износ од 3.000.000,00 денари кои ќе се користат за: 

- учество во гаснење на појавени шумски пожари од 
пошироки размери и отстранување на последиците од 
нив 2.000.000,00. 

- учество во превентивна заштита и сузбивање на ра-
стителни болести и штетни инсекти појавени во кала-
митетна форма во шуму и шумските култури подигнати 
со буџетските срејџггва 1.000,000,00. 

VIII 
За недоволно предвидени работи по оваа програма 

се утврдуваат средствата во износ од 7.000.000,00 де-
нари, кои ќе се користат за: 

- изработка на недоволно предвидени или* непредви-
дени стручни проекти, програми и слични документи од 

. областа на шумарството кои се во функција, пред се, на 
унапредување на програмските активности 2.000.000,00. 

- преводи на стручни публикации и друг материјал од 
особено значење за реализација на Програмата 

1.000.000,00. 
-учествонасеминари,симпозиуми,советувањаидруги 

манифестации од областа на шумарството, а во врска 
со програмските активности 1.000.000,00. 
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-набавка на возила кои ќе бидат во функција на реали-
зација на Програмата, а првенствено за'следење на 
пошумување^, негата на шумските култури, мелиора-
цијата на шуми, производството на шумско семе и саден 
материјал, заштитата на шумите и друго во секторот за 
шумарство во износ од 2.000.000,00. 

-изработка на пропаганден материјал во врска со про-
грамските активности, односно со шумарството 

1.000.000,00. 

IX 
Пошумување^ на голини и ерозивни земјишта, дел 

III на оваа програма, ќе се врши врз основа на опера-
тивни програми за пошумување на соодветни и дефини-
рани површини. 

Негата на шумските култури, дел IV и мелиораци-
јата на деградираните шуми и шикари дел V од оваа 
програма, ќе се врши врз основа на извадок од посеб-
ните планови за шумскостопанските единици со кои 
предметните шуми и шумски култури се утврдени (оп-
фатени) и планирани за нега, односно за мелиорација. 

Корисници на средствата, на дел III, IV и V од оваа 
програма, можат да бидат правни лица од областа на 
шумарството, пред се ЈП Македонски шуми" и прет-
пријатијата кои стопанисуваат со шуми за посебна на-
мена, како и други правни лица доколку се стручни и 
оспособени во целост да ги извршат работите предви-
дени со оперативните програми. 

Корисниците на средствата од дел III од оваа про-
грама треба да достават оперативни програми за пошу-
мување и тоа за секој локалитет посебна програма. 
Предност за пошумување ќе имаат локации со пого-
лема површина и кои се во непосредна близина на шум-

' ските комплекси. 
Распоредот на шумските садници од дел VI на оваа 

програмата ќе го врши Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство и тоа за еколошката 
акција врз основа на добиените барања од координаци-
оното тела за спроведување на акцијата или од ПЕ на 
Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, а за пошумувашето на сопствено земјиште врз 
основа на добиените барања од сопствениците на шуми, 
шумски и земјоделски земјишта проследени преку По-
драчните единици на ова министерство. 

Корисниците на шумски саден материјал за пошуму-
вање првенствено се физички лица кои се сопственици 
на шумско и земјоделско земјиште, потоа училишта, 
научни и други државни установи, еколошки друштва, 
месни заедници и слично. 

Стручни информации и други упатства околу начи-
нот, видот и сезоната за пошумување обезбедуваат ЈП 
^Македонски шуми" и другите правни субјекти над-
лежни за стопанисување со државните шуми, како и 
стручните служби при Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

Корисници на средствата на дел VII, алинеја 1 од 
оваа програма се правни и физички лица кои стопанису-
ваат со шуми, а во кои се појавени шумски пожари од 
пошироки размери. 

Корисник на средствата на дел XIII од оваа про-
грама е стручна институција за изработка на посебните 
планови за стопанисување со шумите. 

Исплатата на средствата од дел III, IV, V, VII али-
неја 2 и дел IX од оваа програма ќе се врши врз основа 
на склучени договори помеѓу Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство и корисниците на 
средствата. 

Исплатата на средствата на дел VI од оваа програма 
ќе се врши врз основа на склучени договори помеѓу 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство и корисниците на средствата, односно произво-
дителите на шумски саден материјал, како и врз основа 

на документацијата за издадени садници по налог на ова 
министерство. 

Исплатата на средствата на дел VII, алинеја 1, од 
оваа програма ќе се врши врз основа ра решението ч)д 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство, а по претходно доставено барање на претпријати-
ето кое стопанисува со шуми. Со барањето се доставува 
извештајот за настанатиот пожар со сите релевантни 
показатели, Изготвен од правниот субјект што стопани-
сува со предметните шуми. Извештајот за настаната 
штета треба да биде писмено, односно записнички 
потврден од стручните служби при Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Доколку при реализација на Програмата дојде до 
зголемување на обемот на мерки и работи во одредени 
позиции^ а други мерки и активности бидат нереализи-
рани или нецелосно реализирани, министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство ќе изврши прена-
мена на средствата од една во друга позиција во рам-
ките на вкупно расположивите средства. 

XI 

Оваа програма влегува во сила наредниов ден од 
денот на објавувањето во ^Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-1121/1 
14 март 2000 година 

Скопје 

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

1621. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО и 112 од Уставот на Република Македонија 
и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 70/92), на седницата одржана на 1 март 2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА насловот на Глава III - Права и 
обврски на воените обврзници и членовите 1о, 11 и 14 
од Правилникот за начинот и условите за извршување 
на обрската за служење во резервниот состав на Арми-
јата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 48/92). \ 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
поднесена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје, 
со решение У.бр. 178/99 од 1 декември 1999 година по-
веде постапка за оценување законитоста на одредбите 
од Правилникот означени во точката 1 од оваа одлука 
затоа што основано се постави прашањето за нивната 
согласност со Уставот, Законот за одбрана и Законот 
за органите на управата. 

Донесителот на актот во мислењето што го достави 
до Судот во врска со наводите содржани во решението 
за поведување на постапка, меѓу другото наведува дека 
со членот 10 од Правилникот практично се разработу-
ваат начинот и условите за извршување на обврската за 
служење во резервниот состав, а членовите 11 и 14 од 
Правилникот се само упатив одредби што имаат за цел 
воениот обврзник во резервниот состав кодифицирано 
да има сознание за правата што му припаѓаат во случај 
на повикување на воена вежба. Од овие и други при-
чини, во мислењето се истакнува дека во конкретниот 
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случај министерот за одбрана не утврдил права и обвр-
ски на граѓаните со што би се сметало дека ги надминал 
своите законски овластувања. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот 
член 10, кој е лоциран во Глава III од Правилникот 
насловена како „Права и обврски на воените обврзни-
ци" предвидено е дека право на одлагање на вршењето 
на воена вежба имаат редовно воените обврзници во 
резервен состав, а исклучително претпријатијата каде 
што истите се вработени. Воената вежба може да се 
одложи, од следните причини: болест на воениот обврз-
ник, полагање на испит, смрт, тешка болест, заразна 
болест и елементарни непогоди и други несреќи во се-
мејството, неодложни работи во земјоделството* или 
самостојно вршење на дејност со личен труд, доколку 
со одењето на воената вежба ќе настанат големи мате-
ријални штети, бременост на жената, породување и 
потреба за чувале на дете помало од 7 години, неод-
ложни потреби на претпријатието, однапред организи-
рано и платено туристичко патување во странство и 
вршење на службени и слични работи во странство. 

Барањето за одлагање на воена вежба се поднесува 
во рок од три дена сметјано по приемот на поканата. 

Кон барањето, воениот обврзник во резервен состав 
односно претпријатието ги приложува потребните до-
кументи за докажување на оправданоста на причината. 

Доколку се усвои барањето за одлагање, примерок 
од решението се доставува до воената единица односно 
установа која ја изведува воената вежба. » 

Според член 11, резервниот воен обврзник кој ќе 
биде повикан во врска со извршување на воена вежба, 
има право на надоместок на личен доход, односно, надо-
месток за сместување, исхрана и бесплатен превоз во 
средствата на јавниот сообраќај. 

Според член 14, доколку воениот обврзник во резер-
вен состав е повикан на воена вежба и притоа дојде до 
негова смрт или тешка телесна повреда, без негбва 
вина, трошоците за погреб, еднократна парична 
мош, остварување на семејна пензија и други трошоци 
за лекување и закрепнување, паѓаат на товар на буџе-
тот на Републиката. 

5. Во член 28 став 1 од Уставот е утврдено дека 
одбраната на Република Македонија е право и долж-
ност на секој граѓанин, а според став 2 од овој член од 
Уставот, остварувањето на ова право и должност на 
граѓаните се уредува со закон. 

Според член 2 од Законот за одбрана („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 8/92 и 30/95), 
извршувањето на воената обврска е едно од правата и 
должностите на граѓаните во одбраната на Републи-
ката. Во таа смисла, според член 3 став 1 од Законот, 
воената обврска на граѓаните е општа, а според член 4 
од Законот, воената обврска се состои од регрутна 
обврска, обврска за служење на воен рок и обврска за 
служење во резервен состав. На воениот обврзник во-
ената обврска, според член 5 од Законот, му престанува 
кога ќе наполни 55 години живот и ако е оценет за 
трајно неспособен за воена служба. 

Обврската за служење во резервниот состав покон-
кретно е разработена со одредбите на членовите бб, 67 
и 68 од Законот, при што се утврдени лицата и времето 
од кое воените обврзници подлежат на извршување на 
ораа обврска, годините на живот до кои на мажите оваа 
обрска може да им биде продолжена за време на воена 
состојба, како и формите односно начинот на кои се 
извршува оваа обврска. 

Според ставот 2 на член 68 од Законот, начинот и 
условите на извршувањето на обврската за служење во 
резервниот состав се уредува со правилник што го доне-
сува министерот за одбрана. 

Од наведените уставни и законски одредби произле-
гува дека одбраната на Републиката е право и должност 

на секој,граѓанин чие остварување се уредува со закон, 
дека согласно Законот за одбрана, извршувањето на 
воена обврска е едно од правата и должностите што 
граѓаните ги имаат во рамките на остварувањето на 
одбраната на Републиката и дека таа обврска е општа 
за сите граѓани и се состои, меѓу другото, и од обвр-
ската за служење во резервниот состав на Армијата на 
Република Македонија. Понатаму, исто така, произле-
гува дека обврската за служење во резервен состав, во 
основа, е резработена во самиот Закон за одбрана, со 
тоа што министерот за одбрана е овластен нејзиното 
извршување поблиску, односно поконкретно да го 
уреди со правилник и; тоа во смисла на утврдување на 
условите и начинот на кои таа ќе се извршува. Според 
мислењето на Судот вака утврденото овластување на 
министерот за одбрана е во согласност со уставната 
положба, како и со законски утврдените надлежности, 
односно функции на органите на државната управа, 
поради што од овој аспект и не би можело да се постави 
прашањето за согласноста^ на Правилникот чии 
одредби се оспоруваат со Уставот и Законот за орга-
ните на управата. ; 

Меѓутоа, разгледувајќи го прашањето дали при уре-
дување на наведените прашања со Правилникот, мини-
стерот за одбрана ги надминал законските овластувања 
и при тоа утврдил права и обврски на граѓаните што пак 
согласно член 164 од Законот за органите на управата 
не е допуштено, а при тоа имајќи ја предвид содржината 
на оспорената глава III од "Правилникот, односно на 
нејзините одредби, според мислењето на Судот, на-
спроти мислењето на доносителот на правилникот, во 
оспорените членови 10, 11 и 14 од Правилникот, ста-
нува збор за утврдување на права и обврски кои што по 
својот карактер можат да бидат предмет на утврдување 
само на закон или колективен договор, а не и на друг 
пропис, како што,се актите на органите на државната 
управа. Така на пример, правото на одлагање на врше-
њето на воената вежба може да биде утврдено само со 
Законот за одбрана, а правото на надоместок на личен 
доход на резервниот воен обврзник кој е повикан во 
врска со извршување на воена вежба од член 11 од 
Правилникот веќе е утврдено во член 72 од Законот за 
работните односи, а додека средствата што се обезбеду-
ваат на товар на буџетот на Република Македонија по 
основ на пензиското и инвалидското осигурување и 
здравствената заштита на воените обврзници во резер-
вен состав, а од чија област се и некои од правата од 
член 14 од Правилникот, се, исто така, утврдени во 
соодветните закони што ги регулираат правата од тие 
области (членовите 172 став 1 точка 3, 181 и 182 став 1 
точка 12 од Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување и член 63 став 2 од Законот за -здравствената 
заштита - пречистен текст). 

Од друга страна, со Уредбата за висината на надоме-
стоците на граѓаните повикани' заради извршување на 
правата, и должностите од областа на одбраната доне-
сена од Владата на Република Македонија, врз основа 
на овластувањето од членот 16 став 1 точка 14 алинеја 
13 од Законот за одбрана („Службен весник на РМ" бр. 
35/93, 36/94, 2/97, 7/98, 22/98 и 27/98), се утврдени видо-
вите на надоместоци што им припаѓаат на граѓаните по 
овој основ, како и нивната висина. Согласно член 2 од 
оваа уредба, на граѓаните повикани заради извршување 
на правата и должностите од областа на одбраната им 
припаѓаат, меѓу другото, и: надоместоци на плата, тро-
шоци за превоз, исхрана и сместување, еднократна па-
рична помош во случај на смрт или оштетување на 
организмот, стварни погребни и други трошоци, а со-
гласно член 20 од истата уредба средствата за сите 
надоместоци се обезбедуваат од Буџетот на Републи-
ката, а се исплатуваат од органот, односно организам-
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јата која ги повикува граѓаните за извршување на пра-
вата и должностите од областа на одбраната. 

Со оглед на тоа дека во оспорените членови 10,11 и 
14 од Правилникот се утврдени права на резервните 
воени обврзници, односно обврски што* паѓаат на товар 
на буџетот на Република Македонија, а некои од овие 
права, односно обврски не се утврдени или се веќе утвр-
дени со закон и со Уредба на Владата на Република 
Македонија',' Судот утврди дека во конкретниот случај, 
со уредувањето и на овие прашања во оспорениот пра-
вилник, министерот за одбрана го пречекорил закон-
ското овластување од член 68 став 2 од Законот за 
одбрана, поради што членовите 10, 11 и 14 од Правил-
никот не се во согласност со член 96 од Уставот, член 
68 став 2 од Законот за одбрана А членовите 19 став 2, 
160, 161 и 164 од Законот за органите на управата. 

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
^ дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 

Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

у бр 178/99 Претседател 
1 март 2000 година „ н а Уставниот суд 

Скопје н а Република Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

1622. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

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

вижностите на катастарската општина Крушје - Опш-
тина Велес. 

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

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

Бр. 09-1368/1 Директор, 
17 мар-1- 2000 година правник Горги Лазески, с.р. 

Скопје 
1623. . , , 

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

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

вижностите на катастарската општина Ќарабуниште -
Општина Велес. 

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

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

Бр. 09-1369/1 
17 март 2000 година Директор, 

Скопје диии. правник Горѓи Лазоски, с.р. 

1624. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Куридере -
Општина Градско. у 

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

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

Бр. 09-1370/1 Директор 
17 март 200СГ година Дипл. правник Горги Лазески, с.р. 

Скопје * 
/ ^ 

1625. " 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Убого - Опш-
тина Градско. , 

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

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

Бр. 09-1371/1 Директор, 
17 март 2000 година правник Горѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

1626. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Лугунци - Опш-
тина Велес. 

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

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

Бр. 09-1372/1 Директор, 
17 март 2000 година Дипл- правник Горѓи Лазески, с.р. 

Скопје 
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1627. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Тројкрсти -
Општина Тополчани. 

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

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

Бр. 09-1373/1 
17 март 2000 година 

Скопје 

Директор, 
дипл. правник Ѓорѓи Лазоски, с.р. 

1628. ^ 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

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

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Шелеверци -
Општина Топол чани. 

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

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот4^ премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
Р ^ " бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-1374/1 Директор 
17 март 2000 година Д|ШЛ правникТорѓи Лазоски, с.р. 

Скопје 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 

Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа 
управна постапка ("Службен лист на СФРЈ", бр. 47/86), 
применет како републички пропис согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репу-
блика Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 52/91) 
и член 5 од Уредбата за поблиските услови за отвора-
ње и работа на претставништва на странски лица во 
Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија", број 25/95), достапувајќи по барањето 
на основачот ГЛОБАЛ БИЗНИС ТРУП ЛИМИТЕД 
од Флорида - САД, Министерството за трговија го до-
несе следното решение: 

1. Се запишува во Регистарот на претставништва на 
странски лица во Република Македонија под рег.бр. 
1092, број на регистарска влошка 3-0132 отворање на 
претставништво на странското лице ГЛОБАЛ БИЗ-
НИС ГРУП ЛИМИТЕД од Флорида - САД. 

1) Претставништвото на странското лице е: 
- под назив: ГЛОБАЛ БИЗНИС ТРУП - Прет-

ставништво - Скопје. 
- со седиште во* Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 32 

2) Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот; х 
- вршење претходни и подготвителни дејствија за 

склучување на договори за извоз на стоки и услуги од 
Република Македонија, за увоз со кој се унапредува и 
развива производството, на долгорочна производстве-
на кооперација, деловно-техничка соработка и стран-
ски вложувања и на договори за прибавување и отста-
пување на правото од индустриска сопственост. 

3) Раководител на претставништвото е: Фплил 
Блум од САД со пасош бр. 3 7700417. 

2. Претставништвото почнува со работа по уписот во 
Регистарот на претставништва на странски лица во Ре-
публика Македонија, кој се води во Министерството за 
трговија под рег.бр. 1092 и рег.влошка 3-0132 / САД. 

3. Решението за запишување на Претставништвото 
во регистарот ќе се објави во Службен весник на Репу-
блика Македонија на сметка на странското лице. 

Од Министерството за трговија. (11187) 

По извршената проверка со изворниот текст, утвр-
дено е дека во текстот на Одлуката за давана соглас-
ност на Статутот на Јавното водостопанско претприја-
тие водостопанство на Македонија" - Скопје, обја-
вена во („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 51/98), испуштени се зборови, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА 
СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ВОДОСТОПАНСКО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ^ВОДОСТОПАНСТВО 
НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

Во точка 1, ред 4, наместо зборовите: „30 јули 1998 
година", треба да бидат зборовите: „24 септември 1998 
година". 

Бр. 23-327/8 
21 март 2000 година 

Скопје 
Од Владата на Република 

Македонија 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението Трег. 
бр. 15203/99, на регистарска влошка бр. 020261717-4-01-
000, ја запиша во трговскиот регистар трансформаци-
јата и Vсогласувањето со ЗТД на АД АГРО-ИЗВОР-
СКИ, Богданци, ул. "Маршал Тито" бр. бб. 

Дејности: 01.12/1, 15.61, 15.81, 15.85, 15.82, 15.62, 52.11, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 51.35, 51.3, 51,21, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.33, 51.24, 51.54, 51.43, 51.53, 51.55, 51.64, 
51.70, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Акционерското друштво во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица акционерското друштво одговара со сите сред-
ства. 
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Акционерското друштво во внатрешниот и надво-
решниот промет го застапува Петков Атанас - прет-
седател на Управен одбор - директор со неограничени 
овластувања. 
, Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11374) 

Основниот суд во Битола, со решението Трет. бр. 
3761/99, на регистарска влошка бр. 009925, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на трговско дру-
штво со ограничена одговорност на Трговско друштво 
за производство, трговија и услуги, Звонко Стојанов 
„КОМПА" ДООЕЛ, ул. „Петар Поп Арсов" бр. 56, 
Охрид. 

Управител на друштвото 1се биде Благоја Лазаре-
ски од Охрид. 

Дејности: 30.20, 30.30, 31.62, 51.32, 51.33, 51.38, 
51.41, 51.42, 51.43-, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.41, 52.42, 51.54, 52.46, 52.62, 63.12, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет, посредување и застапување во прометот со стоки 
и услуги, продажба на стоки од консигнациони складо-
ви на странски стоки, меѓународна шпедиција, меѓуна-
роден транспорт На стоки и патници. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка со полни овла-
стувања, а за своите обврски одговара со целиот свој 
имот. / 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3761/99. 
(2235) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3965/99, на регистарска влошка бр. 010127, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на ЈТД на Дру-
штво за производство, трговија, сообраќај, услуги и 
др. „ИБРО" увоз-извоз Спаиу Фатмир и др. ЈТД е. 
Црвивци, Осломеј. 

Содружникот Спаиу Фатмир, како основачки влог 
во друштвото вложува труд и услуги. ^ 

Содружникот Спаиу Манушаќе како основачки 
влог во друштвото вложува труд и услуги. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2,. 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.21, 0Ј.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 
01.23, 01.30, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/ 
1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.16,17.30, 17.40,17.40/1, 17.40/ 
2, 17.54, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 
20.51* 21.23 , 21.25 , 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 26.40, 26г61, 28.61, 28.62, 28.63, 29.13, 29.72, 
36.15 , 36,22, 36.61, 36.63, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/ 
1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24 , 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.72/1, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.20, 71.21, 74.40, 
92.34, 93.01, 93.02, 93.05, автоперални, откуп и пла-
сман на шумски плодови, откуп и пласман на лековити 
билки, откуп и пласман на печурки и полжави, откуп 
и пласман на дрво и дрвен асортиман, откуп и пласман 
на градинарски производи, откуп и пласман на земјо-
делски производи, земјоделски аптеки, откуп и коле-
ње на ситен и крупен добиток, трговија на мало со 
златен и сребрен накит и пари, трговија на мало со 
бои, лакови, антифриз и други слични производи, ма-

лограничен промет со: Грција, Албанија, Бугарка и 
СР Југославија, надворешна трговија со прехранбени 
и ^прехранбени производи, застапување и посредува-
ње во прометот со стоки и услуги, консигнациона про-
дажба на странски стоки, комисиони работи, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, услуги 
во меѓународен транспорт на стоки и патници, изведу-
вање на инвестициони работи во странство. 

Неограничени овластувања, полна одговорност. 
Лице овластено за застапувања во внатрешен и на-

дворешен трговски промет е Спаиу Фатмир, управи-
тел без ограничување во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3965/99. 
(2236) 

Основниот-суд во Битола, со решението Трет. бр. 
2752/99, на регистарска влошка бр. 008908 го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДООЕЛ, на Трговското Друштво за меѓународен 
транспорт, шпедиција Домазет Ѓунер „ФУРХАН-
ТРАНС" ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „1-ви Мај" бр. 23, 
Струга. 

Дејности: 52.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.4441, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 
52.48, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74. 45.21/ 
1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35 , 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
51.19, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.4041, 
50.4042, 50.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.3042, 71.10, 71.31, 71.32, 74.11, 74.12, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.83, 74.84, 
93.01, 93.02, 93.05, 19.30, 24.16, 24.17, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 28.11, 28.Ц, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 
28.61, 28.52, 28.63, 28.62, 27.53, 27.54, 27.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 29.24, 36.15, 36.22, 36.63, 70.31, 
72.60, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи, ма-
лограничен промет, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт и 
шпедиција. 

Трговското друштво во правниот промет настапува 
во свое име и за своја сметка. 

Управител е Домазет Ѓунер од Струга. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со целиот свој имот. 
Основач е Домазет Ѓунер со основачки влог од 

5200 ДЕМ или 166400 ден., во основни средства согла-
сно извештај од овластен судски проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2752/99. 
(2485) 

/ 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
Основниот суд во Куманово, со решение Згбр., 

5/2000 од 16 02 2000 година в}) Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Фудбалски клуб "Б Б С.'\ со седиште во 
Куманово, ул. "Прва" бр. 1, во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации ири Основниот суд во Ку-
маново под рсг.бр. 147. 

Основните цели и задачи, како и начините и облици 
на дејствување на Фудбалски клуб "Б.Б.С.", се насоче-
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ни кон воспоставување на најширока соработка и 
заемни односи со сите заитересирани органи и органи-
зации, а во склад со материјалните и други можности, 
широка активност за развој и унапредување на квали-
тетот на фудбалскиот спорт, како и развитокот на овој 
спорт во училиштата, работните и други организации, 
месни заедници и други средини. 

Фудбалскиот клуб "Б.Б.С." има седиште во Кумано-
во на ул. "Прва" бр. 1. 
Фудбалскиот клуб "Б.Б.С." се здобива со својство на 

правно лице со денот на запишување во Регистарот 
16.02.2000 година. 

Од Основниот суд Бо Куманово. (11191 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 
4/2000 од 23.02.2000 годин^ во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Здружение на жени "Пирамида", со се-
диште во Куманово, ул. "Трет" бр. 28, во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд 
во Куманово шуц рег.бр. 148. 

Основните цели и задачи, како и начините и облици 
на дејствување на Здружението на жени "Пирамида", 
се насочени кон остварување на активно учество во 
сите расправи за социјална, здравствена, образовна и 
културна политика со цел да се влијае за промената на 
положбата на жените и децата во општеството, однос-
но создавање на позитивна клима за поуспешно и по-
лесно остварување на правата на жените и нивно вклу- г 
чување во демократските процеси, едукација на жена-
та во областа на здравството и образованието, покре-
нување на научно истражувачки проекти, воспитување 
и едуцурање на деца, хуманитарна помош на хендике-
пирани деца, самохрани мајки, луѓе во невоља, како и 
одржување редовни и повремени врски со исти или 
слични здруженија во земјата и странство. 

Здружението на жени "Пирамида" има седиште во 
Куманово, ул. "Трет" бр. 28. 

Здружението на жени "Пирамида" се здобива со свој-
ство на правно лице со денот на запишување во Регис-
тарот 23.02.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (11192) , 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 
1/2000 од 14.02.2000 година во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Центар за ромска перспектива "БАХ", 
со седиште во Куманово, ул. "Ѓорче Петров" бр. 286-6 
во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во Куманово под рег.бр. 146. 

Основните цели и задачи, како и начините и облици 
на дејствување на здружението на граѓани Центар на 
ромска перспектива "БАХ", со седиште во Куманово, 
се насочени кон иницирање на контакти, средби, сове-
тувања, со цел за културна едукативна и друга еманци-
пација на ромите, настојување за поголема опфате-
ност на ромите во сите степени на образованието, из-
работка на привремени и трајни проекти за помош при 
вработување на социјално, загрозени и ретардирани 
лица, искоренување на појавата на просјачење на деца 
и стари лица, негување на стари изнемоштени лица, 
ангажирање за што поголема комуникација и стекну-
вање на поголема доверба и соработка помеѓу ромите 
и другите националности, организирање и предавања и 
советувања од областа на наркоманијата, алкохолиз-
мот и проституцијата, учество во еколошки акции, по-

себно во типични ромски населби, организација на 
натпревари од културен, образовен и спортски карак-
тер, како и соработка со слични организации и асоци-
јации. 

Центар за ромска перспектива "БАХ" има седиште 
во Куманово, ул. "Ѓорче Петров" бр. 286-6. 

Центар за ромска перспектива "БАХ", со седиште ѕо 
Куманово, се здобива со својство на правно лице со де-
нот на запишување во Регистарот 14.02.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (11193) 
' ; / 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр^ 
111/99 од 08.02.2000 година во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Здружение на власите УХалча ал Бро-
ва", со седиште во Куманово, ул. "Октомвриска Рево-
луција" бр. 13/3-10, со скратен назив "Халча ал Брова", 
во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации' 
при Основниот суд во Куманово п&д рег.бр. 144. 

Основните цели и задачи како и начини и облици на 
, дејствување на Здружението на власи "Халча ал Бро-
ва" од Куманово, се насочени кон зацврстување на 
влашкиот јазик ^ литература, чување, обновување^ 
негување на народните обичаи преку собири, уметнич-
ки приредби, излети и други видови на манифестации, 
зачувување на историјата на влашкиот етнос посебно 
и во склоп со историјата на македонскиот народ, како 
и развивање и афирмација на влашкиот фолклор и за-
чувување на природните богатства, културно исто-
риските споменици, старата-архитектура и соработка 
со здруженија и институции со слични цели и задачи. 

Здружението на власи "Халча ал Брова" има седиш-
те во Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 
13/3-10. 

Здружението на власи "Халча ал Брова", Куманово, 
Се здобива со својство на правно лице со денот на запи-

шување во Регистарот 08.02.2000 година. 
Од Основниот суд во Куманово. (11194) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 45/39 
од 19.04.1999 година во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Феријален центар Куманово, со се-
диште во Куманово, со својство на правно лице од 
04.11.1995 година, се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

II. Се запишува Феријален центар Куманово, со се-
диште во Куманово, ул. "Братство Единство" бб, за-
стапувано од претседателот Кирил Алековски, во Ре-
гистар на здруженија на граѓани и фондации при Осно-
вен суд во Куманово под рег.бр. 105. 

Од Основниот суд во Куманово. - (11195) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 50/99 
од 01.02.2000 година во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Се менува адреса на седиште на здружението на 
граѓани Фудбалски клуб "КСК", наместо на досегаш-
ната ул. "Партизанска" бр. 1 во Куманово, во иднина 
седиштето на здружението ќе биде на ул. "Иво Лола 
Рибар" бр 112, Куманово. 

И. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Фудбалски клуб "КСК", со седиш-
те во Куманово, со својство на правно лице од 
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06.07 1996 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

III. Се запишува Фудбалски клуб "КСК", со седиште 
во Куманово, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 112, во Регис-
тар на здруженија на граѓани и фондации при Основен 
суд во Куманово, под рег.бр. 143. 

Основните цели и задачи како и облици и начини на 
дејствување на Фудбалски клуб "КСК", а заради оства-
рување на поширок заеднички интерес се насочени 
кон развивање на сите категории во фудбалското нат-
преварување во организација на ФСМ и ОФС Кумано-
во, воспоставување на најширока соработка и заемни 
односи со други здруженија и клубови, а со,основна 
цел за популаризација на фудбалот, преземање на ак-
тивности заради развој и унапредување на фудбал-
скиот спорт, посебно во училиштата, средношколска-
та и студентската младина, како и унапредување, раз-
вивање на спортскиот дух и задоволување на потре-
бите за рекреација во склад со материјалните можнос-
ти. ^ 

Фудбалски клуб "КСК" има седиште во Куманово, 
ул. "Иво Лола Рибар" бр. 112. 

Од Основниот суд во Куманово. (11196) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зпбр. 
112/99 од 31.01.2000 година во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Уметничка асоцијација "АМАЛИПЕ" -
Куманово, со седиште во Куманово, ул. "Анѓа Ранко-
виќ" бр 19-а, со скратен назив "АМАЈ1ИПЕ", во Регис-
тарот на здруженија на граѓани и фондации при Осно-
вен суд во Куманово, под рег.бр. 142 

Основните цели и задачи на здружението на граѓани 
Уметничка асоцијација "АМАЛИПЕ" - Куманово, се 
насочени кон афирмација, како и грижа за развојот, 
ширењето и поттикнување на ромската уметност. 

Уметничка асоцијација "АМАЛИПЕ" - Куманово 
има седиште во Куманово, ул "Анѓа Ранковиќ" бр.19-а. 

Уметничка асоцијација "АМАЛИПЕ" - Куманово, се 
здобива со својство на правно лице со денот на запи-
шување во Рс1 истарот 31 01.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (11197) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр. 
2/2000 од 31 01.2000 година во Регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации го запиша следното. 

Се занишува здружение на граѓани Велосипедска 
трка "Низ Македонија" - Куманово, со Седиште во Ку-
маново, ул "Пиринска Македонија" бб, Спортска сала, 
со скратен назив В.Т.М - Куманово, во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации ири Основен суд во 
Куманово, под рег.бр 141 

Основните цели и задачи, како и начините и облици-
те на дејствување на здружението на граѓани Велоси-
педска трка "Низ Македонија" - Куманово, се насочени " 
кон организирање на велосипедска трка "Низ Македо-
нија", развој на велосипедскиот спорт во Општината и 
РМ во целина, развој на физичка култура, ангажирање 
на што ши олем броЈ граѓани, а посебно од редовите на 
младината со цел за формиран,е на сестрано и целосно 
развиени личности и унапредување на културата во 
поглед на користење на слободното време, соработка 
со други велосипедски клубови и други спортски клу-
бови, како и здружување во сојузи и други форми и со-
работка и членство во меѓународни спортски органи-
зации и здруженија 

Велосипедска трка "Низ Македонија" - Куманово, 
има седиште во Куманово, ул. "Пиринска Македонија" 
бб - Спортска сала. 

Велосипедска трка "Низ Македонија" - Куманово, се 
здобива со СВОЈСТВО на правно лице со денот на запи-
шување во Регистарот 31.01.2000. 

Од Основниот суд во Куманово. (11199) 

Основниот суд во Гостивар, со решение Зг.бр. 6/2000 
од 07.03 2000 година го запиша следното: 

Во Регистарот на здруженија на* граѓани и фондации 
на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 8/2000, се за-
пишува Здружението на земјоделски производители 
"АГРО-ЛЕО 2000" - Гостивар, кое го застапува него-
виот претседател Милован Гаврилоски. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат да се зголеми производството на земјоделските 
производи, максимално користење на природните зем-
јоделски ресурси во земјава со цел добивање поевтина 
храна, унапредување на земјоделското производство 
преку запознавање на најсовршени,достигања во зем-
јоделското производство, преработка како и марке-
тинг, подобрување на животниот стандард на индиви-
дуалните земјоделци и друго. 

Од Основниот суд во Гостивар. (11200) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег.бр. 8/2000 од 09.03.2000 година се запишува 
здружението на граѓани под име Фудбалски клуб "Ох-
рид 2000 млади" од Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: омасовување и 
подигнување на квалитетот на фудбалскиот спор^ ца 
младите, развивање на спортскиот морал, усовршува-* 
ње на методите на работа ц грижа за здравствената со-
стојба, какб и преземање на други активности од инте-
рес за членството. 

Седиштето на здружението џ во Охрид, каде и деј-
ствува. { 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Јони Иваноски. 

Од Основниот суд во Охрид. (11201) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
се запишува уписна промена на овластено лице на 
здружението на граѓани КУД "Нов живот" од Прилеп. 

Наместо досегашно овластено лице за застапување и 
претставување се запишува лицето Авни Адемоски од 
Прилеп - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп.' (11170) 

Основниот суд во Гевгелија,' со/ решение ЗГ.бр. 
2/2000 од 23.02.2000 година во Регистарот на здружени-
ја на граѓани што сс води при овој суд го запиша Еко-
лошкото друштво "Чекор по чекор" од Јосифово, ул. 
"Маршал Гиго" бб, Јосифово. 

Иницијатори за основање на здружението се: Нико-
лов Раде, Танушев Петар, Савовски "Драган, Николов 
Зоран, .Ксцоевиќ Весна, Ксцосвиќ Јелена, Николова 
Марина, сите од Јосифово. 

Основната дејност на здружението е обезбедуван,е 
на природното право на секој човек за здрава животна 
средина, заштита на животната средина, залагање за 
отстрануван,е на сите појави што доведуваат до про-
мени и уништување на животинскиот и растителниот 
свет, залагање за подобар среќен и здрав живот на де-
нешните и идните генерации. 
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Лице овластено за застапување на здружението е 
лицето е Николов Раде од Јосифово. 

Од Основниот суд во Гевгелиј а. (11172) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
се запишува со решение Рег.Згф.бр. 51/99 од 01.11.1999 
година Фудбалски клуб "Вардар" - Издеглавје или со 
скратено име ФК "Вардар" - Издеглавје. 

Здружението на граѓани има за цел: анимирање на 
фудбалскиот спорт, грижа за негов развој водите ка-
тегории (пионери, младинци, сениори^ ветерани), соз-
давање на материјални услови и грижа за систем на 
натпревари, како и превземање на други активности 
од интерес за фудбалскиот спорт и членовите. 

Седиштето на здружението е во е Издеглавје - опш-
тина Белчишта, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Стојан Савески. 

Од Основниот суд во Охрид. (11211) у 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 20/00 
од 09.03.2000 година отвори стечајна постапка над 
должникот АД - Холдинг "ФРИНКО" ДОО - Фрижи-
дери за домаќинство - Битола, дејност производство, 
со жиро сметка 40300-601-12851 при ЗПП Филијала 
Битола. 

За стечаен судија го определи Симеон Шопов, судија 
на Основниот суд*- Битола и член на Стечајниот совет 

За стечаен управник го определи Васил Ристовски -
дипл.маш.инж. од Битола, ул. "Михајле Андоновски" 
бр 6/43. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија", да ги пријават своите 
побарувања кај стечајниот управник на адреса ДОО -
Фрижидери за домаќинство - Битола. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и права на должникот ка-
ко и доверителите кои имаат разлачни права врз не-
движности на должникот што не се запишани во јавни-
те книги во рок од 15 дена од објавувањето на реше-
нието во "Службен весник на Република Македонија", 
да ги пријават своите побарувања на адреса на долж-
никот ДОО - Фрижидери за домаќинство - Битола 

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

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на 
пријавените побарувања за ден 26.05.2000 година во 10 
часот, судница бр 7 во Основниот суд во Битола. 

Огласот на Огласната табла во Судот е истакнат на 
ден 09.03.2000 година во 14 часот 

Од Основниот суд во Битола. (11214) 

Основниот суд во Битола, со решение ( Т бр. 41/00 од 
09 03.2000 година над Приватно претпријатие за угос-
тителство, трговија на големо и мало "Дсбарче" увоз-
извоз од Битола, ул. "Цар Самоил" бр. 10, со дејност 
угостителство, жиро сметка 40300-601-78693 ири ЗПП 
Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од ()(ловниот суд во Битола. / (11215) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр 62/00 од 
14.03 2000 година над Трговец поединец за трговија на 

мало Кочо Димитар Коропанбвски "Шарм" Ресен, ул. 
"Илинденска" бб, со дејност трговија, жиро сметка 
40310-601-100239 при ЗПП Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и )к заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (11216) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 45/00 од 
14.03.2000 година над Приватно претпријатие за про-
мет на големо и мало, услуги, увоз-извоз "Бим" од Би-
тола, ул. "Ѓорѓи Ѓорѓиев" бр. 10, со дејност 'ѓрговиЈа, 
жиро сметка 40300-601-9368 при ЗПП Битола, отвори 
стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (11217) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под СТбр. 202/99 од 20.01.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Трговец 
поединец "Невена Митрева - Павлина Савова" од 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот над должни-кот заради што и се 
заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од об-
јавувањето на решението во "Службен весник на Репу-

^ блика Македонија". 
По правосилноста на решението, горенаведеното 

претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. ' , V 

Од Основниот суд во Струмица, (11219) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст.бр. 25/2000 година од 09.03.2000 
година е отворена стечајна постапка над должникот 
ПП "Киси-промет" од с.Радово, општина Босилово, но 
е одлучено да истата не се спроведува поради немање V 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

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

Од Основниот суд во Струмица. ч (11220) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, како стечаен суд 
во совет составен од судиите: Огнен Ставрев како прет-
седател на советот, Маја Малахова и Радхован Бурја-
ковски, како членови, постапувајќи во отворената сте-
чајна постапка над должникот „ХЕМТЕКС" АД за про-
изводство на полиестерски влакна Скопје на рочиш-
тето за поднесувана на извештај во присуство на стечај-
ниот управник Јосиф Костовски и доверителите, на 
28.02.2000 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

СЕ КОНСТАТИРА дека Собранието на доверите-
лите составено од следните доверители: 

1. Јавно претпријатие комунална Хигиена" 
Скопје; 

2. „Цефра", Експорт-импорт - Франкфурт, СР 
Германија; 

3. Агенција на Република Македонија за санација 
на банка; 

4. Јавно претпријатие вриела" , Скопје; 
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5. Република Македонија - Министерство за фи-
нансии - Дирекција за стокови резерви, Скопје; 

6. Град Скопје - градоначалник на град Скопје; 
7. АДОР Македонија" - Скопје; 

8. Јавно претпријатие Македонски Железници", 
Скопје; 

9. Република Македонија - Министерство за здрав-
ство — Фонд за.здравствено осигурување - Подрачна 
служба Скопје; 

10. Комерцијална Банка АД Скопје; 
11. Претставник на вработените На стечајниот долж-

ник; 
12. Акционерско друштво - Органско хемиска инду-

стрија „Наум Наумовски - Борче", Скопје; 
13. Јавно сообраќајно претпријатие „Скопје", 

Скопје; 
14. Акционерско друштво за производство и дистри-

буција на топлинска енергија „ТопЈЈификација", 
Скопје; \ 

15. Акционерско друштво за трговија, угостител-
ство и услуги „Караорман", Скопје; 

16. ДОО за економски, финансиски, правни, комер-
цијални и транспортни услуги „Охис - Трансфер", 
Скопје; 

17. „Макпетрол" АД Скопје; 
18. „Јело - Метал" Скопје; 
19. Република Македонија - Министерство за фи-

нансии; 
20. Република Македонија - Министерство за развој, 
одлучи деловниот потфат (претпријатие), на долж-

никот да биде затворен и ликвидиран. 
' СЕ ЗАДОЛЖУВА стечајниот управник на стечај-

ниот должник веднаш по приемот на ова решение да ги 
претвори во пари предметите и другите имотни права 
што претставуваат стечајна маса на должникот. 

Решението да се објави во Службен весник на Р. 
Македонија. 

О б р а з л о ж е и и е 

Со решение на овој суд Ст. бр. 35/99 од 24.01.2000 
година над должникот ДД „ХЕМТЕКС" е отворена 
стечајна постапка. 

Во текот на постапката, на ден 24.02.2000 година 
беше одржано рочиште за поднесување на извештај, 
(Собрание на доверителите), на кое стечајниот управ-
ник на стечајниот должник поднесе извештај за економ-
ско-финансиската состојба на должникот, даде процена 
на сите можни изгледи за натамошно водење на делов-
ниот потфат (претпријатието), на должникот, како це-
лина или еден негов дел, ги наведе и образложи сите 
можни варијанти за составување на стечаен план и ги 
опиша ефектите на секое можно решение за можноста 
на намирување на стечајните доверители. 

Стечајните доверители присутни на споменатото ро-
чиште го разгледа извештајот на стечајниот управник и 
согласно член 42 став 2, а во врска со член 43 став 1 од 
Законот за стечај донесоа одлука деловниот потфат 
(претпријатие), на должникот да биде затворен и лик-
видиран. 

При таква состојба согласно член 168 став 1 и член 
170 од споменатиот Законот следуваше судот да ја кон-
статира одлуката на Собранието на доверителите како 
во изреката на решението. 

Од Основниот суд Скопје - II - Скопје. 

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

решение на овој суд Л.бр. 1263/99 од 25.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 

мало "АРЏИНА КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз од Скоп-
је, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 69/8 од Скопје, со* 
жиро сметка 40100-601-193255. 

За ликвидатор се определува лицето Агрон Сулејман 
од Скопје, ул. "Фуштанска" бр. 10-а и лицето Наравци 
Аргтим од Скопје, бул. "Јане Сатански" бр. 3/3/14. 

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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. . (11692) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1466/2000 од 21.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, услуги и производство "БО-
РОЗАН" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Даме Груев" 
бр. 28 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-165939. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на 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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11182) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Лтбр.-1334/99 од 18.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги во 
прометот "МОРСКИ-КОМПАНИ" од Скопје, ул. 
"Коперникова" бр. 19/1-14 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-341861. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
9Д 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11184) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1438/2000 од 15.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "ФИЛТОН"'д.о.о. од Скопје, 
ул. "Хо Ши Мин" бр. 226-а од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-294550. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6. ^ 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11186) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува 'дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1193/99 од 29.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија' и услуги "КЛУБ ПЛАЈА 
БИСТА" д.р.о. од Скопје, бул. "Партизански одреди" 
бр. 21 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-231107. 

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица 
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите Лобарувања 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 долгови-
ве према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11198) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1208/99 од 26.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско и услужно претпријатие "ЕНО-
КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Томас 
Минер" бр. 27 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
395450. 

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица 
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр^ 29. 

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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11203) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1238/99 од 07.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "АМИ-
КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, с.Крушо-
пск од Скопје, со жиро сметка 40120-601-93118. 

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица 
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29. 

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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11204) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1256/99 од 08.12.1999 година 
е отворена ликвидациона пд^агаса над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "ИВОНА" увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. 
"Палмиро Тољати" бр. 116 од Скопје, со жиро сметка 
40110-601-170119. 

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица 
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29. 

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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11205) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1298/99 од 30.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "АТИЛА-ЛТД" 
д.о.о. увоз-извоз од Скопје, с.Крушопек од Скопје, со 
жиро сметка 40120-601-325817. 

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица 
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29. 
.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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11206) -

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1320/99 од 18.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ФЕРКО-
КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Дрварска" 
бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-267841. 

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица 
од Скопје,' ул. "Наум Чакарев" бр. 29. 

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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11218) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1470/2000 од 29.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз 
"ТП ЈУНГ" ц.о. од Скопје, ул. "Питу Гули" бр. 70 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601 -23189. 

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица 
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-

\ ' следната објава 
Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11221) 

\ Основниот суц Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение наовој суд Л бр 1282/99 од 21.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Ра-
дио Дифузао претпријатие Радиостаница "КАНАЛ 4" 
д о о од Скопје, со жиро сметка 40100-603-14284 

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица 
од Скопје, ул "Наум Чакарев" бр 29. 

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 долгови-
I те према претпријатието во ликвидација во рок од*30 

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11222) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр. 1150/99 од 04 11 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над ДОЈЃЖНИКОТ 
Трговско претпријатие "МАК-ЕЛЗО" ц.о увоз-извоз 
од Скопје, ул "Видое Смилевски Бато" бр. 35/3-4 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-16^755. 

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица 
од Скопје, ул "Наум Чакарев" бр 29 

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", 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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11223) 

Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр. 1148/99 од 04 11 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за тр1 опијам и услуги "БУРТЕКС" ексцорг-
имнорт д о о од Скопје, ул "Ордан Чопела" бр 6-н од 
СКОНЈС, со жиро сметка 40100-601-355575 

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица 
од Скопје, уЈ1 "Наум Чакарев" бр 29. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена но обја-
вувањето на о1ласот 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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (1 1225) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1228/99 од 25.11.1999 година 
е отворела , ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за̂  производство и трговија "УНИ-ДЕЈ" 
д.о,о увоз-извоз од Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 40-
а од Скопје, со жиро сметка 40110-601-19296. 

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица 
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29 

Се повикуваат доверителите на к должникот да ги 
пријават своите побарувања во роц 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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци, бд денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11226) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, ббј&вува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1220/99 од125.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "МАЈСА" ц.о. увоз-извоз од 
Скопје, ул. "Шекспирова" бб од Скопје, со жиро" 
сметка 40120-601-359527. 

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица 
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр- 29. 

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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11228) 
-а 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр. 1188/99 од 26.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и услуги "НИГО-КО-
МЕРЦ" д.о.о експорт-цмпорт од Скопје, ул. "Народен 
Фронт" бр. 7/17 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
304311. 

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица 
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" б^. 29. 

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 мсссци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд (копје I - Скопје. (11230) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр И 47/99 од 29 Ј 0.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "ПРИМЕКО-КОМ-
ПАНИ" Зоран и ЈБунчо д о о . скснорт-имиорт од 
Скопје, ул "Гсмиџиска" бр. 22 од Скопје, со жиро 
сметка 40110-601-397338. 

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица 
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр 29. 
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* Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11232) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. Џ66/99 од 05.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт и трговија "ТРИ-С" д.о.о. 
експорт-импорт од Скопје, ул. "506" бр. 9 од Скопје, со 
жиро сметка 40110-601-251418. 

За ликвидатор се определува лицето Видеска Катица 
од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 29. 

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 х 

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

те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. ' 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11233) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1417/2000 од 23.02.2000 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за книговодство, електроника и тр-
говија "КЕТ КОМЕРЦ" ц.о. од Скопје, ул. "Пекљане" 
2 бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40120-601'-107336. 

За ликвидатор се определува лицето Стратијев 
Миладин од Скопје, ул. "Георги Казепов" бр. 16/1/2. 

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", 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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (1136ф 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 137Г/2000 од 09.03.2000 
година е отворена ликвидациона постапка над долж-
никот Претпријатие за посредување, промет и услуги 
"ББ-ПРОМЕТ" од Куманово, ул. "Теофан Економов" 
бр. 19 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-4382. 

За ликвидатор се определува лицето Јане-Цветков-
ски од Куманово, ул. "Теофан Економов" бр. 19. 

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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. V 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11157) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1554/2000 од 03.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над долзкникот 
Трговско друштво за производство, трговија и услуги 
"ВИРЏИН" Љубиша ДООЕЛ експорт-импорт од Ве-
лес, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 8 од Велес, со жиро смет-
ка 41600-601-33834. 

За ликвидатор се определува лицето Димитровска 
Мирјана од Скопје, ул. "Ј.Лукровски" бр. 10/44. 

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 Долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. Ј 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11158) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој1 суд Л.бр. 1017/99 од 20.10.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт и меѓународна шпедиција 
"ДАШПЕД" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, Карпош 
III, локал 130 И-ри кат, со жиро сметка 40120-601-
351945. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Јовиќ 
од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 74/1/40, 
^ел.361-181. 

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. 
^ С^ задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те Према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на, по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11159) 

Се заклучува ликвидациона постапка над Градежно 
прометно претпријатие "ДЕКОРДОМ-1" ц.о. експорт-
импорт од Скопје, со седиште на ул. "АСНОМ" бр. 
38/1-11 и жиро сметка 40100-601-124543, отворена со 
решение Л.бр. 106/98 од 07.03.2000 година на овој суд. 

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

Паричните средства кои се наоѓаат Ца жиро сметкр 
на должникот да се уплатат на основачот од Скопје, 
Василев Ристе, бул. "АСНОМ" бр. 38/1-11. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје; • (11212) 

Се заклучува ликвидациона постапка над Градежно 
прометно претпријатие "ДРВОЛЕС" ц.о. експорт-
импорт, од Скопје, со седиште на бул. "АСНОМ" бр. 
38/1-11 и жиро сметка 40100-601-368715, отворена со 
решение Л.бр. 107/98 од 16.03.2000 година на овој суд. 

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

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка 
на должникот да се уплатат на основачот од Скопје, 
Васил ева Трајанка, бул. "АСНОМ" бр. 38/1-11. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (11213) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 3/97 од 01.04.1998 година, 
заклучена е ликвидациона постапка над ликвидаци-
ониот должник Претпријатие за економски услуги 
"А.Г.В. ПРОЕКТ" Скопје, со седиште на ул. "Товар-
ник" бр. 2, со жиро сметка број 40110-601-46605. 

По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише ч)д регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје - II - Скопје. (11274) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Се продава една третина идеален дел од КП бр. 
3043/2 на м.в. "Село" - куќа целата во површина од 86 
м2 и под иста КП бр. 3043/2 на м.в. "Село" - култура -
двор, во површина од 74 м2 или вкупно 160 м2, подроб-
но опишана во ПЛ бр. 318 за КО - Врапчиште, сосопст-
веност на Шаќири Фуат Фарудин од ^Врапчиште, Го-
стивар, за купопродажна цена од 45.000,00 ШФР (швај-
царски франци) во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите кои граничат со оваа недвижност што 
се продава,чВО рок од 30 дена од денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија", писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават,до 
нотарот Чедевски Марин, ул. "Гоце Делчев" бр. 84, 
Гостивар. (11037) 

Се продава земјоделско земјиште - лозје на КП бр. 
401/2, план 3, скица 10, на м.в. Црквиште, нива 3 класа, 
со вкупна површина од 4876 м2, сопственост на Панде 
Ивановски, од Скопје, според ПЛ бр. 597 на КО Вучи-
дол, за цена од 320,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", 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 Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопј е. (11046) 

Се продава земјоделско земјиште - ливада на КП бр. 
480/12, план 3, скица 9, на м.в. Стара Воденица, ливада 
5 класа, со вкупна површина од 555 м2, сопственост на 
Стојан Алексов од Скопје, според ПЛ бр. 1555 на КО 
Волково, за цена од 280,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република Ма- ' 
кедонија", 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 Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (11128) 

^ 
Се продава земјоделско земјиште - нива, во вкупна 

површина од 500 м2, која се наоѓа на КП бр. 313/9 за 
КО Маркова Сушица, во м.в. Ливада, сопственост на 
Василевски Евтимија, ул. "Востаничка" бр. 8, Скопје, 
по цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ни и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивното губат правото на првенство 
на купување на земјиштето. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Петар Митков на ул. "Јани Лукровски" бр. 14, 
Гази Баба - Скопје. (11161) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 578, дел 
2, план 005, скица 006, во м.в. Сопотски пат, катастар-
ска култура, 14100, класа 1, во површина од 3550 м2, 
евидентирана во ИЛ бр. 1032, КО Ѓлишиќ, издаден од 
РГУ Одделение за премер и катастар Кавадарци бр. 
1103/756 од 14.03.2000 година, за купопродажна цена од 
100.000,00 денари, сопственост на Грозданова Глигор4 

Благородна од Кавадарци, ул. "Браќа X. Тефови" бр. 
17 и на КП бр. 4581, план 008, скица 008, во м.в. Голи 
Гоз, катастарска култура 16000, класа 4, во површина 
од 577 м2 и на КП бр. 4582, план 008, скица 008, во м.в. 
Голи Гоз, катастарска култура 14100, класа 3, во повр-
шина од 4814 м2, евидентирано во ИЛ бр. 149, КО Ка-
вадарци 1(вон), издаден од РГУ Одделение за премер и 
катастар Кавадарци бр. 1103/662 од 07.03.2000 година, 
за вкупна купопродажба цена од 120.000,00 денари 
сопственост на Грозданов Ристо Ќиро од Кавадарци, 
ул. "Браќа X. Тефови" бр. 17. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие што земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како ичжге заинтересирани лица 
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 да се достават до нотарот Нушка Стојано-
ска, ул. "ЈНА" бр. 45%Кавадарци. (11162) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
797, план 004, скица 012, во м.в. Градевица, катастарска 
култура 11000, класа 6, во површина од 4122 м2, и на 
КП 798, план 004, скица 012, во м.в. Градевица, ката-
старска култура 11000, класа 6, во површина од 3062 м2 

евидентирана во ИЛ бр. 96, КО Ресава, издаден од РГУ 
Одделение за премер и катастар Кавадарци бр. 
1103/689 од 08.03.2000 година, за купбпродажна цена од 
48.006,00 денари, сосопственост на Винаров Драган и 
Винаров Жив^о од Кавадарци, бул. "Македонија" бр. 
36/2-1. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие што земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава и кои имаат првенствено пра-
во на купување, како и сите заинтересирани лица во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
рѓа се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-
ска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (11163) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
594/3, на м.в. Воденичиште, нива 3 класа, со вкупна 
површина од 1663 м2, сопственост на Лепосава Ташко-
ва од Скопје, според ПЛ бр. 259 на КО Орман. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
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што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на о г л а с о т ^ "Службен весник на Република Ма-
кедонија", 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 Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (И 164) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена 
на КП бр. 3254/1, план 60, скица I, м.в. "Питарница", 
класа I - нива, со површина од 354 м2, во КО Гостивар, 
сопственост на Махмуди Зенел Асип од Гостивар, за 
цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките*'сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Весна ^ с и л е с к а , ул. "Воиноски" бб, Гости-
вар. ' (11234) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построела 
на КП бр. 234/2, план 3, скица 4, м.в. Колтук - Вардар, 
класа 3, со површина од 2748* м2, во КО Чакле, 
сопственост на Муртезани Мирто Зулбеар, за цена од 
145.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на по^уд^та да се Достават до 
нотарот Весна Василеска, ул. "Воиноски" бб, Гости-
вар. (11236) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 191, на м.в. 
"Оџовско поле", нива 3, класа -со површина од 3391 м2, 
во КО Баланци, опишано по *ИЛ бр. 24, за цена од 
37.000,00 денари, сопственост на Тале Имер Беџет -
Дебар. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствени-
ците и соседите чие земјиште се граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Агрон Чутра, ул. "Атанас Илиќ" бб, Дебар. 

(11237) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 
2056/2-4-8, нива 3 класа, на м.в. "Дрвен мост", во повр-
шина од 2652 м2, заведен во ПЛ бр. 855, за КО Врап-
чиште, сопственост на Емини Бафтиари Џемаил од 
Корито, за купопродажба цена од 200.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од За-
конот за земјоделското земјиште ("Службен весник на 
РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во1 спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" брГ 5-А. (11238) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена 
на КП бр. 256, план 3, скица 8, м.в. Глајца, класа 3, со 
површина од 4570 м2, во КО Форино, сопственост на 
Исеини Синана Нијази, за цена од 170.000,00 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 објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република 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 Весна Василеска, ул. "Воиноски" бб, Гости-
вар. (11239) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена 
на КП бр. 266/1, план 3, скица 8, м.в. ТГлајца, класа 2, со 
површина од 890 м2, во КО Форино, сопственост на 
Ибраими Џабира Бајрам* за цена од 140.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите; чие земјиште граничи со земјишта* 
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен десниќ на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Ѓиноски" бб, Гости-
вар. (11240) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена 
.ка КП бр. 1089, план 3, скица 8, м.в. Глајца, класа 4, со 
површина од 1624 м2, во КО Форино, сопственост на, 
Идрјнзи Аќима Бари, за цена од 108.000,00 денари. 
- Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што'се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-^ 
вањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 

' на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гости-
вар. (11241) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена 
на КП бр. 234/1, план 3, скица 4, м.в. Култук - Вардар, 
класа 3, со површина од 2548 м2, во КО Чајле, сопстве-
ност на Муртезани Алим Мифтар и Шефкет, за цена1 

од 140.000,00 денари. ^ 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гости-
вар. ј (11243) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Брушани, 
Кавадарци, КП бр. 20, план 3, скица 2, м.в. "Старо 
Село", култура - лозје, класа 4, со вкупна површина од 
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бр. 1420 за КО Брвеница и тоа реален дел од 403 м2, 
што одговара на 8/21 идеален дел од целокупната 
предметна катастарска парцела, сопственост на Нове-
ски Јаковче од с.Брвеница - СО Брвеница, за вкупна 
купопродажба цена од 50.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чии земјишта граничат со земјиштата 
кои се продаваат во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на Република 
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 Иво.Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. 

(11248) 

Стр. 1312-Бр. 22 

8.692 м2, во сопственост на Тодор Ризов од Кавадарци, 
видно од ПЛ бр. 197, за цена од 55.ООО,00денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со пра-
во на првенство на купување - сопственици, заеднички 
сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 
денаод денот на објавувањето на овој оглас во, "Служ-
бен весник на. Република Македонија", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. ^ 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци. (11244) 

" " * 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Камендол, 
Кавадарци, КП бр. 5&1, план 4, скица 3, м.в. "Лаките", 
култура - лозје, класа 2, со површина од 2.577 м2, во 
сопственост на Милка Николовска од* Кавадарци, 
видно од ПЛ бр. 192, за цена од 62.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со пра-
во на првенство на купување - сопственици, заеднички 
сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава), доколку ја 
прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставу-
вање на истата до нотарот Ристо Самарџиер, ул. "Бла-
жо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на 
Република Македонија". Во спротивно го губат право-
то на првенство. (11245) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Кавадарци 
. 1(вон), КП бр. 4607, дел 1, план 008, скица 008, м.в. 
"Голигаз", култура - лозје, класа 3, со површина од 
2.594 м2, во сопственост на Македонка Алексова од 
Кавадарци, видно од ИЛ бр. 4218 за цена од 32.000,00 
денари. 

Сеј повикуваат сите заинтересирани субјекти со пра-
во на првенство на купување - сопственици, заеднички 
сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава), дрколку ја 
прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дсоставу-
вање на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Бла-
жо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на 
Република Македонија".^ о спротивно со губат право-
то на првенство. (11246) 

Се продава земјоделско земјиште, нива 3 класа, по-
строена на КП бр. 940/* дел, на м.в. "Крушевица", це-
лата во вкупна површина од 1.550 м2 и под иста ката-
старска парцела на м.в. "Крушевица", нива 4 класа, во 
вкупна површина од 1.085 м2 и двете заведени во ПЛ 
бр. 495 за КО Милетино, сопственост на Ајрулаи Бари, 
за вкупна купопродажна цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чии земјишта граничат -со земјиштата 
кои се продаваат во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на Република 
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 Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. 

(11247) 

Се продава земјоделско земјиште, нива 2 класа, по-
строена на КП бр. 267/51 дел, на м.в. "Горна ливада", 
целата во вкупна површина од 1.055 м2 заведена во ПЛ 

/ 

Се продава земјоделско земјиште, ливада 4 класа, по-
сгроена на КП бр. 940/* дек, на м.в. "Крушевица", це-» 
лата во вкупна површина од 1.085 м2 и под иста ката-
старска парцела, на м.в. "Крушевица" ливада 3 класа, 
во вкупна површина од 1.550 м2 и двете заведени во 
ПЛ бр. 566 м2 за КО Милетино, сопственост на Ајру-
лаи Феим, за вкупна купопродажна цена од 50.000,00 
денари. * ( 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чии земјишта граничат со земјиштата 
кои се продаваат во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на Република 
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 Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. 

(11249) 1 Ј 
Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино-

вон, парцела број 1359/3, во м.в. "Главите", нива со 
површина од 2976 м2, во КО Неготино-вон, сопстве-
ност на Петров Ванчо од Неготино, ул. "Маршал Ти-
то" бр. 72, со цена на продажба 30.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотаров Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал 
Тито" бр. 138. (11250) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 
1380/2-8-15, нива 3 класа, на м.в. "Ливаде Пјак", во 
површина од 1797 м2 и цела КП бр. 1380/3-8-15, нива од 
3 класа на м.в. "Ливаде Пјак", во површина од 1797 м2 и 
двете заведени во ПЛ бр. 803 за КО Неготино, соп-
ственост на Османи Алинафи Ајетула, Османи вд. 
Алинафи Селиме и Османи Алинафи Ибрахим, сите 
од с.Неготино-полошко, за вкупна купопродажна цена 
од 280.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник" 
бр. 25/1998),-имаат право на првенствено купување,.да 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија", писме-
но да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (11251) 
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Се продава земјоделско земјиште, нива со КП бр. 
3642/1, во м.в. Црно Поле, класа 2, во површина од 
6378 м2; нива со КП бр. 3642/2 во м.в. Сува Река, класа 
2 во површина од 6520 м2 ќ шума со КО бр. 3643, во 
м.в. Црно Поле, класа 3, во површина од 241 м2, 
заведена во ПЛ бр. 521 за КО Ваксинце, сопственост 
на Авдили Хајруш од Куманово, ул. "11 Ноември" бр. 
14-А, за цена од 93,00 денари за м2. 

Се повикуваат соседите - граничари, чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок до 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите^ прифаќање #а побудата да се достават до 
нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. "Доне Бо-
жинов" бр. 11/3. (11253) 

Се продава земјоделско земјиште, нива со КП бр. 
568, во м.в. Мрамор, класа 3, во површина од 12907 м2; 
заведена во ПЛ бр. 80 за КО Матејче, сопственост на 
Ристовски Светозар и Гелевиќ Миомир од с.Матејче, 
Куманово, за цена од 150 денари за м2. 

Се п^викувкат соседите - граничари, чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок до 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник Република Македонија", писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. "Доне Бо-
жинов" бр. 11/3. (11254) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 4488, план 79, скица 1, м.в. Бунарче, класа 3, 
со површина од 2035 м2,^во КО Гостивар, сопственост 
на Амзаи Рушан Намик, за цена од 300,000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник нА Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гости-
вар. (11124) 

Се врши размена на земјоделско земјиште - нива, 4 
класа во м.в. "Лозиштс" лоцирана на КП бр. 2798/1 за 
КО Мешеишта со површина од 1020 м2, сопственост на 
Секиевски Стојан. 

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи^ со 
земјиштето што сс разменува писмено да се изјаснат 
дали сс заинтересирани за прифаќање на понудата во 
рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот 
во "Службен весник на Република Македонија". Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски. 
Просветители"- 8 (мезанин). (11125) 

Се врши размена на земјоделско земјиште - нива, 3 
класа во м.в. "Пишкорсшка" лоцирана на КП бр. 
4607/1 за КО Мсшеиш га сосопственост на Бушиноски 
Лазар и Бутикоски Петар од с.Мешеишта, како и ни-

ва трета класа во м.в. "Пишкорешка" лоцирана на КП 
бр. 4607/2 сопственост на Бушиноски Лазар. 

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи со 
земјиштето што се разменуваТшсмено да се изјаснат 
дали се заинтересиран^ за прифаќање на понудата во 
рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот 
во "Службен весник на Република Македонија". Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски 
Просветители"- 8 (мезанин). (11126) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 701/2 
на м.в. "Леска" пат во површина од 60 м2, опишано по 
ПЛ бр. 1591 на КО Челопек, КП бр. 707 на м.в. "Лозје" 
нива 2 класа, во површина од 2335 м2 и КП бр. 797 на 
м.в. "Леска" нива 2 класа, во површина од 2349 м2 

опишано по ПЛ бр. 1079 на КО Челопек, за цена од 
100.000,00 денари сопственост на Трајковски Бранко и 
Трајковска Донка, двајцата од с.Челопек - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, со спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

(11127) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 499/* 
на м.в. "Леска" нива 3 класа, во површина од 2635 м2 по 
ПЛ бр. 942 на КО Челопек, за цена од 100.000,00 дена-
ри ^сопственост на Сали Рамизов Абдулвеап, с.Чело-
пек, Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, со спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Наџи Зеќпри, ул., "ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

' 1 (1И29) 

Се продава земјоделско зЖлјиште и тоа: КП бр. 701/2 
на м.в. "Конјобара" нива .4 класа во површина од 1467 
м2 по ПЛ бр. 365 на КО Брвеница, за цена од 70.000,00 
денари, сосопственосг на Стојковска Трпкова Драгица, 
е. Брвеница, Тетово. 1 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, ЧИИ земјишта се граничат со зем-
јиштето што се предава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, со спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

(11130) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 44/* 
на м.в. "Крушевица", нива 4 класа, во површина од 
2681 м2; КП бр. 45/1 на м.в. "Крушевица", нива 3 класа, 
во површина од 1078 м2; КП бр. 2366 на м.6. "Праг" 
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нива 3 класа, во површина од 3559 м2; КП бр. 2366 на 
м.в. "Праг" нива 5 класа, во површина од 3300 м2; КП 
бр. 2689/5 на м.в. "Старо Лозје" нива 5 класа, во повј^ 
шина од 3636 м2; КП бр. 2689/6 на м.в. "Старо лозје" 
нива 5 класа, во површина од 781 м2 и КП бр. 2713 на 
м.в. "Старо лозје" нива 6 класа во површина од 1204 м2 

опишани по ПЛ бр. 296 на КО Челопек, за цена од 
150.000,00 денари, сопственост на Касами Зеќирија 
Лјазим, с.Челопек - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, со спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

(11131) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
2689/1 на м.в. "Старо лозје", нива 5 класа, во површина 
од 3636 м2, по ПЛ бр. 1288, на КО Челопек, за цена од 
130.000,00 денари, сосопственост на Касами Зеќира 
Сауби, с.Челопек, Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, со спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

(11132) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино -
вол и КО Криволак, една идеална половина од КП бр, 
1081/1 во м.в. "Градиште" интензивно лозје со повр-
шина од 8513 м2 во КО Неготино - вол, една идеална 
половина од КП бр. 722/2 во м.в. "Широко поле" интен-
зивно лозје со површина од 5056 м2 во КО Криволак, 
сопственост на Пантелиќ Драгина од срелиште, 
'Грст сник, но цена од 148.810,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето нп о се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "(Ј1ужбс1* весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на 
нрвснст во. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" 
бр. 138. (11134) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Тремник, 
КП бр. 478 во м.в. "Блага Чешма", нива со површина 
од 723 м:, во КО Тремник, сопственост на Стамено-
виќ Бранко од е Тремник, Ненггино, но цена од 
6 560,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците 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 Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
на на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" 
бр. 138. (11135) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Демир Ка-. 
лија, КП бр. 2104 во м.в. "Нисија", нива со површина од 
2959 м2 во КО Демир Капија, КП бр. 2105 во м.в. "Ни-
зија", нива со површина од 3099 м2, во КО Демир Ка-
пија, сопственост на Чоков Ѓорѓи од Демир Капија, ул. 
"Јане Сандански" бр. 17, по цена од'40.100,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците 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 Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до 
нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" 
бр. 138. (11136) 

Се разменува земјоделско земјиште и тоа пасиште на 
КП бр. 483 на м.в. "Лозја" класа 4, во површина од 1616 
№2, заведен во ПЛ бр. 134, за КО Дрмени, сопственост 
на Тасевска Мите Симка од с.Дрмени - Ресен. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките* сопст-
веници и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се разменува во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
Нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. 

(11137) 

Се разменува земјоделско земјиште и тоа ливада на 
КП бр. 1125 на м.в. "Рамник" во површина од 2412 м2, 
заведен во ПЛ бр. 994, за КО Езерени, сопственост на 
Трајчевска Драган Софка од Ресен. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопст-
веници и соседите чиб земјиште се граничи со земјиш-
тето што се разменува во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
полудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. 

(11138) 

Се продаваат три идеални осмини од земјоделско 
земјиште, катастарска култура нива, класа 4, на КП 
бр. 1590, во м.в. "Брака", во вкупна површина од 2609 
м \ заведена во ПЈ1 бр. 605, за КО Црнилиште - При-
леп, за цена од 102.400,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопстве-
ниците во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќа]исто на пону-
дата. Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Грајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (11139) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
865/34, план 4, скина 31, во м.в. А вл и иште, класа 2, со 
површина од 881 м , во КС) Марвинци, сопственост на 
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Атанасов Васил од Марвинци, за цена од 10.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се Лродава во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен- весник на 
Република 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 Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 4, 
Гевгелија. " (11140) 

* Се продава земјоделско земјиште КП бр. 3521, план 
008, скица 21, м.в. Китка, култура 11000, класа 5, повр-
шина од .3072 М2, заведен во ИЛ бр 447, за КО Четир-
це, сопственост на Алексиќ Урош Момило Ковачевиќ 
од Куманово, за цена од 80 000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
/Нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1-а^ 
Куманово. (11141) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 12017, план 
30, скица 16, м.в. Ајдучка Чешма, култура нива, класа 
4, површина од 11690 м2, заведен во ПЛ бр. 2553, за КО 
Куманово, сопственост на Кадрији Абедин, ул. "Д.Шу-
тевски" бр. 11, Куманово, Кадрији Сефедин, ул. "Д.Шу-
тевски" бр. 11, Куманово, Кадрији Шабан ул. "Д.Шу-
тевски" бр. И, Куманово и Спасовски Русе, с.Степан-
це, Куманово, за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава ве) рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1-а, 
Куманово. (11143) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 9709, план 
25, м.в. Равниште, култура - нива, класа 4, со површина 
од 4019 м2, заведен во ПЛ бр. 314, за КО Мл.Нагорича-
не, сопственост на Петковски Петрушев Јосим од 
с.Мл.Нагоричане, Куманово за цена од 100.000,00 дена-
ри. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани, ул. "И Октомври" бр. 1-а, 
Куманово. (11144) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр 4076, дел 1, 
план 8, скица 33, катастарска култура 11000, класа 3, со 
површина од 783 м2, заведен во ИЈ1 бр 7, за КО Четир-

ци, сопственост на Николиќ Јован Пушан, ул. "С.Кора-
чевиќ" бр. 42, Куманово, за цена од 25.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика-Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-

. њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за.прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Седеим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1-а, 
Куманово. (11145) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 669, план 4, 
скица 25, м.в. Лениште, култура нива, класа 2, со повр-
шина од 3400 м2, КП бр. 2866, план 6, скица 50, м.в. Ту-
пан, култура лозје, класа 4, со површина од 1363 м2, 
КП бр. 3224, план 7, скица 35, м.в. Ограде, култура ни-
ва, класа 3, ед површина од 603 м2, КП бр. 3694, план 7, 
скица 33, м.в. Совиче, култура нива, класа 3, со повр-
шина од 1463 м2, заведени во ПЛ бр. 684, за КО Матеј-
че, сопственост на Алексиќ Вукашин од Матејче,]Ку-
маново, за цена од 150.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани, ул. "И Октомври" бр. 1-а, 
Куманово. (11146) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 5, скица 1, 
м.в. Бабин Дол, култура - нива, класа 6, со површина 

1рд 7873 м2, и КП бр. 6, скица 1, м.в. Бабин Дол, култура 
- нива, класа 6, површина од 7713 м2, заведен во ПЛ бр. 
795 за КО Биљановце, сопственост на Алији Муса, у^. 
"Ужичка" бр. 1 и Станојковскп Ласте ул. "Лесковска" 
бр. 1/19, Куманово, за цена од 200.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1-а, 
Куманово. (11147) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 558, план 6, 
скица 10, м.в. Чафа, култура - нива, класа 8, со површи-
на од 7137 м2, заведен во ПЛ бр. 10, за КО Извор, соп-
ственост на Фазлија Јакупа Назми од с.Извор, Кумано-
во, за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1-а, 
Куманово. (11148) 
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Се продава земјоделско земјиште - нива во КО Со-
пот, на КП бр. 2108, во м.в "Војчев гроб", со површина 
од 2950 м2, класа 5, план 8, скица 846, видно од ПЛ бр. 
591, за КО Сопот, сопственост на Милошевиќ Надеж-
да од е Криволак, за цена од 26.000,00 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиш-
те право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 
со земјиштето што се продава, се повикуваат истите 
доколку се заинтересирани да достават писмени пону-
ди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул 
"7-ми Септември" бр. 41 Во спротивно ќе се смета 
дека ќе се заинтересирани за купување (11149) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа* КП бр. 704/1 
на м в "Маварски пат", пат во површина од 3807 м2, 
опишано по ПЛ бр 480, на КО Џепчиште, за цена од 
170 000,00 денари, сопственост на Рустеми Џемаили од 
е Џепчиште - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, со спротивно го губат правото на 
првенство ^ 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Наџи Зеќири, ул "ЈНА" бр. 41 во Тетово 

(11150) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа' 2/5 од КП 
бр 404/* на м.в. "Шамакница", нива 5 класа во површи-
на од 5000 м2, опишано по ПЛ бр. 1080, на КО Требош, 
за цена од 80.000,00 денари, сосопственост на Исени 
Исен Енвер од е Требош - Тетово. * 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со. зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, со спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Наџи Зеќири, ул "ЈНА" бр. 41 во Тетово 

. (Ш51) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр 
И 06/1, на мв "Данче", нива 5 класа, во површина од 
1020 м2 и КП бр 1106/1, на м в "Данче", нива 4 класа, 
во површина од 480 м2, опишани но ПЛ бр 436, на КО 
Теново, за цена од 150 000,00 денари, сопственост] на 
Халити Шемси Рамадашод е Пирок - Гетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, со спротивно го 1убат правото на 
првенство 

ИзјавѕЈге за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Наџи Зеќири, ул "ЈНА" бр 41 во Тетово 

Се продава нива на м в Село, класа 4, застросно на 
КП 658, зачКО Новаци, во површина 1319 м2 за вкупна 
кунонродажна цена од 40 000,00 денари, сопственост на 
Ѓорѓиевски Трајан од е Новаци 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници 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 Маке,-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно го губат правото на првенствено 
купување 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
продавачот на гореназначената адреса, или до нотарот 
м-р Веселинка, Здравава , Битола, ул. "Мечкин камен" 
бр. 20. * . (11153) 

Се продава недвижен имот и тоа: нива 4 класа, во по-
вршина од 970 м2, на КП бр 541/2, план 11, скица 25, 
во м в Оградата КО Башино село, кој се води во ПЛ 
бр 24, сопственост на Ангелина и Драган Подолешо-
ви, ул. "Владимир Назор" бр. 61, Велес, за сума во из-
нос од 14 000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се гранична) зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да ^е изјаснат за'прифаќање на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Славјанка Андреева, со седиште во Велес, ул 
"Борис Карпузов" бр. 2 (1115^) 

Се продаваат идеални делови од 5/45 од недвижен 
имот - нива од КП бр. 1246, м в. Клисура, класа 5, во 
вкупна површина од 4026 м2, заведено во ПЛ бр. 356 на 
КО Желино, во сопственост на Идризи Сали, Идризи 
Сенедије, Идризи Шукрије, Идризи Абдулџемиљ и 
Идризи Букурије за цена од 120,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вање на огласот во "Службен веник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на по- 4 

нулата, во спротивно го губат правото на првенствено 
купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Живко Ачкоски, с.Желино - Желино. (11280) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи/ 

Пасош бр. 1224100/99,издаден од УВР-Тетово на име 
Цветанка Ристовска, е. Теарце, ул "Ј. Б̂ . Тито" бр 31, 
Скопје (11175}/ 
Пасош бр 1279348/99^здаден од ГУВР - Скопје на цме 

Ѓорѓиевска Жаиа,ул."Струмичка"бр.8-2/19,Скопје. 
Пасош бр. 1153675,издаден од УВР - Скопје на име 

Зијах Османи, д. Радуша,('копје (11210) 
Пасош бр. 687086/95, издаден од УВР - Скопје на име 

Виќетиевиќ Василики, ул "Ленинова" бр.11,Скопје. 
Пасош бр. 816341/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Барди Феми ул. "III ()ризари 31" бр.37,Скопје (11255) 
Пасош бр 994438/97,издаден од УВР - 'Гетово на име 

Екрем Адеми,е Челопек, Гетово (11256) 
Пасош бр 0450214, издаден од УВР - Скопје на име 

Нусрст Чајани, ул "129" бр 37,Скопје. (11258) 
ГЃасош бр 813852/95, издаден од УВР - Скопје на име 

Андоноски Јован, бул "АСНОМ" бр 68/2-31,Скопје 
Пасош бр. 1314655,издаден од УВР - Гетово на име 

Плава Зија, ул."Р. Цониќ\бр. 86,Скопје. (11267) 

I 
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Пасош бр. 476315/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Филип Матевски, бул."Ј. Сатански" бр. 109/1-9,Скопје. 
Пасош бр.719038/95,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Доклевски Алексадар,бул."АВНОЈ"бр.88-2/8,Скопје. 
Пасош бр. 1180636,издаден од ОВР - Кичево на име 

Лика Африм, е. Зајас,Кичево. (11281) 
Пасош бр. 1152739/98,издаден од УВР - Куманово на 

име Салахи Кадри, е. Опаје,Куманово (11286) 
Пасош бр. 1075878,издаден од УВР - Куманово на име 

НезировсЈШ Авни, Черкеско село,Куманово (11287) 
Пасош бр. 747106/95издаден од УВР - Скопје на име 

Мустафа Аднан, ул. "Н Живот" бр. 56,Скопје (11296) 
Пасош бр.1158203/98,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Џемаиљи Беким, ул."17"бр.14-с Арачиново,Скопје 
Пасош бр.640718/95\ издаден од ГУВР - Скопје на име 

Силијмани Ејупани, е. Студеничани,Скопје. (11320) 
Пасош бр.534574/94, издаден од ГУВР - Скопје на име 

Костовски Коста, ул."Соле Стојчев"бр 5-1/9,Скопје 
Пасош бр.908903/96,издаден од ГУВР - Скопје на име 

^акимовски Тони,ул% "Руди Чаевец"бр.11/5,Скопје. 
Пасош бр. 12-78921/99, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Стојчевски Марјан7ул."И Маџовски"бр 34-2/17,Скопје. 
Пасош бр. 1142960/98,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Велковска-Трајковска Бијанка, ул."Народен Фррнт" 
бр.23-5/16, Скопје. (11335) 
Пасош бр.1113139,издаден од УВР - Кумново на име 

Демири Бедри, ул."Нада Димиќ" бр.4,Куманово.(11336) 
Пасош бр. 1053328/97,издаден од УВР - Скопје на ^ме 

Милка Белковска, ул."С. Ковачевиќ" бр. 12 6/4,Скопје. 
Пасош бр.279514/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Каролина Блажевска Бужзровска, бул. "П.Одреди" бр. 
64 а/1-7,Скопје. (11370) 
Пасош бр,1203628 на име Лазарова Пале,ул."Д.Радо-
сав лев" бр. 37 ,Штип. . ' (11384). 
Пасош бр. 1183076/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Синани Сефер,е. Арнакија,Скопје. • (11495) 
Пасош бр. 1170035/98,издаден од ГУВР - Скпје на име.; 

Фатмир Ебипи,е. Горно Количани,Скопје. (11531) 
Пасош бр.593754/95, издаден од ОВР - Гостивар на име 

Рамадани Зеќије,ул."Н.Парапунов"бр.241/2,Гостивар. 
Пасош бр.624088/95,издаден4 од ГУВР - Скопје на име 

Сид, Џафери,с. Арачиново,Скопје. (11648) 
Пасош бр.521857, издаден од ОВР - Гостивар на име 

Рамадани Џемаљи, е. Градец,Гостивар. (11649) 
Пасош бр.455885,издаден од УВР - Тетово на име 

Фатмир Арифи, ул."М.Ацев"бр.47,Тетово. (11651) 
Пасош бр.553298/95, издаден од ГУВР - Скопје на име 

Емин Бакија, ул."19"бр.36-с.Арачиново,Скопје. (11666) 
Пасош бр. 159399/94, издаден од УВР - Скопје на име 

Мехмедов Шерефедин, е. Грушино,Скопје. (11695) 
Пасош бр 0611737, издаден од УВР - Охрид на име 

Балоски Ѓоко, ул."Питу Гули"бр 340,Охрид. (11700) 
Пасош бр.491587, издаден од УВР - Куманово на име 

Елезос*За Самет, ул"К Ј -Питу" бр. 25,Куманово.(И701) 
Пасош бр. 1038690/97, издаден од УВР - Скопје на име 

Бајрами Дилавер, е. Студеничани,Скопје. {11702) 

Пасош бр. 874107/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Артан Абаз, ул "Серава" бр. 41/25 б,Скопје (11705) 
Пасош бр. 184467,издаден од ОВР - Кичево на име 

Борка Софрониоска,ул."Ослободување"бр.45/17,Ки-
чево (11752) 
Пасош бр.0802321 на име Асановски Емин,с.Бистрица, 

Битола ^ (11754) 
Пасош бр. 140633 на име Усеини Миде,е. Зајас,Кичево. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„ Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македонка 
- Скопје објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-36/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

- РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ЛИМОВИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-36/2000 е ЈП 

Електростопанство на Македонија, со седиште на 
ул. ,Д1 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на лимови за РЕК Битола и РЕК Осломеј. 

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

1.4. Постапката на .повикот се спроведува со отворен 
повик согласно .Законот за јавните набавки. 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Спецификацијата на лимовите за потребиве на 

РЕК Битола и РЕК Осломеј, понудувачите можат 
да ја подигнат во административната зграда на ЈП 
ЕСМ, на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје, на де-
вети кат, во Служба за заеднички набавки, соба 
бр. 1, секој работен ден од 12 до 14 часот. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на произво-

' дителот на лимовите дадени во спецификацијата. , 
V 3.2.1. Понудата треба да ја содржи единечната цена по 
; тон и вкупната вредност за секоја позиција (со 

; сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот 
за јавните набавки - ако набавката е од стран-
ство), а со посебно искажан данок на промет, на 

• паритет ДЦП РЕК Битола и Д ДП РЕК Осло^еј, 
изразена во УСА}. " 
Понудата нема да се разгледува доколку данокот 
на промет не е посебно искажан. 

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќан^. 
3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
3.5. Понудата треба да има ррс на важност. 
3.6. Понудите со пропратната документација од стран-

ските понудувачи треба да бидат преведени на ма-
кедонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба Да приложи доказ за финанси-

ска и економска способност,согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за 
платен промет, а странските понудувачи спрема 
став 3 од член 22 од Законот. 
Документот за бонитет треба да е оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за теничката 
способност, согласно член 23 од Законот: 

- список на главни испораки на лимовите (дадени во 
спецификацијата) во последните три години со да-
туми, количини и примачи; 

- сертификат од надлежна Јвдституција за контрола на 
квалитетот на производот. 

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
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дени во став 1 од член 24 од Законот за јавните 
набавки. 

4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат пи-
смено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавните на-
бавки 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јав-
ните набавки) 

- цена на чинење 50 поени; 
- начин на плаќање 30 поени; 
- рок на испорака 20 поени. 

6 НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДАТА 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 

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

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: ЈП Електростопанство на Ма-
кедонија, Комисија за јавни набавки ул. „11 Ок-
томври" бр. 9, 91 ООО Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
10.04.2000 година, во 11.00 часот, во просториите 
на ЈП Електростопанство на Македонија, стара 
зграда, сала за состаноци, 3 кат, на улица „11 Ок-
томври бр. 9, Скопје во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата во Отворениот повик, како и оние кои ја 
немаат ..целокупната документација која се бара во 
Отворениот повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 16 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за маги-
стрални и регионални патишта - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН^ ПОВИК БР. 08-2/2000 

1. Предмет на набавката е: Изградба на Источно-тран-
зитаа сообраќајница од км. 0+184 до км. О+891-Охрид. 
2. Доставување н содржина на понудата: 
Понудата треба да ги содржи следните*податоци: 
2.1. Име и адреса на понудувачот. 
2.2. Извод од регистрација на дејноста. 
2.3. Доказ за бонитет од носителот на платен промет 
(оригинал или заверена копија од нотар). 
2.4. Доказ дека понудувачот не е под стечај или ликви-
дација, што се докажува со извод од судска евиденција, 
согласно на член 24 од Законот за јавните набавки. 
2.5. Список на изведени објекти од ваков вид во послед-
ните 3 (три) години, со износите, датумите и нарачате-

' лите. ( 

2.6. Опис на механоопременоста, машини, бази, по-
стојки по вид, перформанси, старост и ел., како и опре-
меност за докажување на квалитетот на работите. 
2.7. Податоци за кадровската екипираност на технич-
ките стручни лица кои ќе бидат вклучени за изведува-
њето на работите и контролата на квалитетот (квали-
фикации, искуство и ел.). 
2.8. Предлог на евентуални ^извршители со опрема, 
капацитет, стручен кадар со име и презиме и краток 
опис на досега извршени работи. Предлогот треба да 
биде поткрепен со писмена согласност на соизвршите-
лот. 

2.9. Пополнета пресметка со единечни цени и вкупна 
цена како е Дадена во оригиналот на тендерската доку-
ментација: Цените треба да бидат со вклучени Лете 
такси и давачки вклучително со ДДВ (данок на дода-
дена вредност). 
3. Рок на изведување на работите во денови, искажан 
преку динамичен план на поважните позиции. 

3.1. Потпишан оригинален текст на услови на Догово-
рот. 
3.2. Важност на понудата не помалку од 60 денови. 

4. Критериум за избор 

-понудената цена ' 40поеки, 
- докажан квалитет на досега извршени 
работи од ваков вид 40 поени, 
- рок на извршување 20 поени 

\ 
5» Рок и начин на доставување на понудите 

5.1. Рокот на доставување на понудите е најдоцна до 
12.04.2000 година до 11 часот, лично во архивата на 
нарачателот: Фонд за магистрални и регионални па-
тишта ул. ,Даме Груев", бр. 14 - Скопје. 
5.2. Понудите се доставуваат согласно член 53 и член 54 
од Законот за јавните набавки. 
5.3. Секој понудувач може да учествува со една понуда. 
5.4. Понудите кои не се изработени спрема овие ба-
рања, како и тие што ќе пристигнат по утврдениот рок, 
нема да се разгледуваат. 

6. Завршни одредби 

6.1. Отворањето на понудите е јавно во присуство на 
овластени претставници на понудувачот, што се дока-
жува со оригинален писмен документ заверен од одго-
ворното лице. 
6.2. Јавното отвораше ќе се изврши на ден 12.04.2000 
година во 12 часот, во просториите на Фондот, 6-ти кат 
- сала. 
6.3. Тендер документацијата може да се подигне секој 
работен ден од 08-14 часот соба бр. 6 на трети кат. 
Техничката документација може да се разгледа во 
истиот термин секој работен ден. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-64/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА НЅ1У ГО 40В СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-64/2000 е ЈП 
Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. 
„11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на: 
Резервни делови за НЅ\\Г ТО 40В во се према тендер 
документација. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавните набавки. 
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2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖ-
НИЦИ ВО Ј.П. ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МА-
КЕДОНИЈА 

2.1. Резервните делови се, за Подружница Р5К ЈБито-
ла". 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на производи-
телот на стоката. 
3.3. Понудувачот треба да ги пополни во целост табе-
лите кои се доставуваат како тендер документација со 
фиксни единечни и вкупни цени по табели и вкупна 
цена на * целокупниот обем на понудената набавка (со 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавните набавки - ако набавката е од странство) на 
паритет ДЦП РЕК Битола, сите цени треба да бидат 
изразени во УСД. 
Данокот на промет треба да е посебно искажан во пону-
дата, доколку не е искажан понудата нема да се разгле-
дува. 
3.4. Понудувачот не мора да даде понуда за целокуп-
ниот обем на набавката. 
3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.6. Понудувачот треба во понудата да го наведе га- ^ 
рантниот рок на резервните делови. 
3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавкатаупри што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија (член 19 од Законот за јавните 
набавки). 
3.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
стоката. 
3.9. Понудата треба да има рок на важност. 
3.10. Понудите со пропратна документациа од стран-
ските понудувачи треба да бидат преведени на македон-
ски јазик, 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавните набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат документ за 
бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а 
странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Зако-
нот за јавните набавки. 
Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. -
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 24 од Законот за јавните набавки. 
4.3. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните 
набавки) 

5.1. Цена - 50 поени 
5.2. Начин на плаќање - 30 поени 
5.3. Рок на испорака - 20 поени 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса ЈП Електростопанство на Македо-
нија", за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октом-
ври" бр. 9, 91000, Скопје. , 
6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
12.04.2000, во 13 часот/во просториите на ЈП „Елек-
тростопанство на Македонија", ул. „11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени спроед барањата 
на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна доку-
ментација која се бара во Отворениот повик и оние кои 
нема да" ги пополнат прегледите кои се дадени како 
тендер документацијата, нема да се разгледуваат. 
6.7. Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат ве* просториите на Ј.П. ЕСМ ул. „11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје (стара З1рада) 9 спрат соба бр. 1 секој 
работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно 
да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 
40100-601-5012 Ј.П. ЈБ.С.М." Скопје (даночен број 
4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со 
назнака за кој повик е уплатата. 
Понудувачот треба да презентира доказ за извршена 
уплата при подигање на тендер документацијата. 

Комисија за јавни набавки \ 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-65/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
РЕЗЕРВНИ ДЕДОВИ ЗА БАГЕР ЕЅ 6/46 И ЕЅ 10/70 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-65/2000 е ЈП 
Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. 
„11 Октомври" бр. 9, Скопје 
1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на: 
Резервни делови за багер ЕЅ 6/46 и*ЕЅ 10/70 во се према 
тендер документација. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот .за јавните набавки. \ 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖ-
НИЦИ ВО ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕ-
ДОНИЈА 

2.1. Резервните делови се за Подружница РЕК б и т о -
ла" и РЕК „Осломеј". 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на производи-
телот на стоката. / 

3.3. Понудувачот треба да ги пополни во целост табе-
лите кои се доставуваат како тендер документација со 
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фиксни едкнечни и вкупни цени по табели и вкупна 
цена на целокупниот обем на понудената набавка (со 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавните набавки - ако набавката е од странство) на 
паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да бидат 
изразени во УСД. 
Данокот на промет треба да е посебно искажан во пону-
дата, доколку не е искажан понудата нема да се,разгле-
дува. 
3.4; Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозво-
лена е делумна понуда - делива понуда но не е дозво-
лена делумна понуда во рамките на една табела). 
3.5. Понудататреба да го содржи начинот на плаќање, 
3.6. Понудувачот треба во понудата да го наведе га-^ 
рантниот рок на резервните делови. 
3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Републшса Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија (член 19 од Законот за јавни на-
бавки). 
3.8. Понудата трбба да го содржи рокот на испорака на 
стоката. 
3.9. Понудата треба да има рок на важност. 
3.10. Понудите со пропратна документација од стран-
ските понудувачи треба да бидат преведени на македон-
ски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавните набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат документ за 
бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а 
странските понудувачи согалсно член 22 став 3 од Зако-
нот за јавните набавки. 
Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 24 од Законот за јавните набавки. 
4.3. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 
4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција 
во висина од 5% од вкупната вредност на понудата. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните 
набавки) и 
5.1. Цена - 50 поени 
5.2. Начин на плаќање - 30 поени 
5.3. Рок на испорака - 20 поени 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАШЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса ЈП Електростопанство на Македо-
нија", за Комисијата за јавни набавки, ул. ,Д1 Октом-
ври" бр. 9, 91000, Скопје. 
6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
14.04.2000, во 11 часот, во простбриите на ЈП Е л е к -
тростопанство на Македонија", ул. „11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 

простории џо присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 
6.6. Понудите кои нема да бидат доставен^ до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени спроед барањата 
на Отворениот повик, оние Кои немаат целокупна доку-
ментација која се бара во Отворениот повик и оние кои 
нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како 
тендер документацијата, нема да се разгледуваат. 
6.7. Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
Ја подигнат во просториите на ЈП ЕСМ ул. „11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје,, (стара зграда) 9 спрат соба бр. 1 секој 
работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно 
да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 
40100-601-5012 ЈП „ЕСМ" Скопје (даночен број 
4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со 
назнака за кој повик е уплатата. 

^ Понудувачот треба да презентира доќаз за извршена 
уплата при подигана на тендер документацијата. 

Комисија за јавни набавка 

Врз основа на ЧЈрен 10 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на' РМ*' бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македонија 
- Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-58/2000 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

ДОЛЕН ПОСТРОЈ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-58/2000 е Ш 
Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. 
„11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 

. набавка на: Долен постррј во се према тендер докумен-
тација. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

* учество на сите домашни и странски правни и физички 
" лица. ^ 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик'согласно Законот за јавните набавки. 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖ-
- НИЦИ ВО Ј.П. ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МА-

КЕДОНИЈА' 

2.1. Резервните делови се за Подружница РЕК „Бито-
ла". 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. , 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на производи-
телот на стоката. 1 

3.3. Понудувачот треба да ја пополни во целост табе-
лата која се доставува како тендер документација со 
фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна цена на 
целокупниот обем на понудената набавка како што е 
барано во табелата. Данокот на промет треба да биде 
посебно искажан во понудата, доколку не е искажан 
понудата нема да се разгледува. 
3.4. Понудувачот не мора да даде понуда за целокуп-
ниот обем на набавката. 
3.5. Понудувачот треба во понудата да го наведе га-
рантниот рок на резервните делови. 
3.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
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и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија (член 19 од Законот за јавните 
набавки). 
3.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
стоката. 
3.9. Понудата треба да има рок на важност. 
3.10. Понудите со пропратната документација од стран-
ските понудувачи треба да бидат преведени на македон-
ски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба 
да приложат документ за бонитет кој го издава институ-
цијата за платен промет, а странските понудувачи со-
гласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. 
Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 24 од Законот за јавните набавки. 
4.3. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 
4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција 
во висина од 5% од вкупната вредност на понудата. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните 
набавки). 

5.1. Цена - 50 поени, 
5.2-. Начин на плаќање - 30 поени, 
5.3. Рок на испорака - 20 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ У 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и Јасот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следнава адреса ЈП „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 
МАКЕДОНИЈА4 ', за Комисијата за јавните набавки, 
ул. „11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје. 
6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
13.04.2000. во 11 часот, во просториите на ЈП Е л е к -
тростопанство на Македонија", ул. „11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
постории во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна доку-
ментација која се бара в(о Отворениот повик и оние кои 
нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како 
тендер документацијата, нема да се разгледуваат. 
6.7. Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на ЈП ЕСМ ул. „11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 1 секој 
работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно 
да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 
40100-601-5012 ЈП „ЕСМ" Скопје (даночен број 
4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со 
назнака за кој повик е уплатата. Понудувачот треба да 
презентира доказ за извршена уплата при подигање на 
тендер документацијата. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македонија 
- Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-59/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КАБЕЛ ПРИКОЛКА ТР-
500, ЗА САМОХОДНА ТРАКА БР СХ-50/1200 И ЗА 

РОТАЦИОНЕН БАГЕР СХ-400 СО ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-56/2000 е ЈП 
Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. 
„11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на: Резервни делови за Кабел приколка ТР-500, 
за Самоходна трака БРсх-50/1200 и за Ротационен багер 
СХ-400 во се према тендер документација. Машините 
се од производниот програм на КРУП Германија. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖ-
НИЦИ ВО ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕ-
ДОНИЈА 
2.1. Резервните делови се за Подружница РЕК „Осло-
меј". 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на производи-
телот на стоката. 
3.3. Понудувачот треба да ги пополни во целост табе-
лите кои се доставуваат како тендер документација со 
фиксни единечни и вкупни цени по табели и вкупна 
цена на целокупниот обем на понудената набавка (со 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавните набавки-ако набавката е од странство) на пари-
тет ДДП РЕК Осломеј, сите цени треба да бидат изра-
зени во ДЕМ. 
Данокот на пррмет треба да биде посебно искажан во 
понудата, доколку не е искажан понудата нема да се 
разгледува. 
3.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозво-
лена е делумна понуда-делива понуда но не е дозволена 
делумна понуда во рамките на една табела). 
3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќана. 
3.6. Понудувачот треба во понудата да го наведе га-
рантниот рок на резервните делови. 
3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија (член 19 од Законот за јавните 
набавки). 
3.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
стоката. 
3.9. Понудата треба да има рок на важност. 
3.10. Понудите со пропратната документација од стран-
ските понудувачи треба да бидат преведени на македон-
ски јазик. 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да Приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба 
да приложат: документ за бонитет кој го издава институ-
цијата за платен промет, а странските понудувачи со-
гласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. 



Стр. 1322-Бр. 22 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 март 2000 

Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-, 
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 24 од Законот за јавните набавки. 
4.3. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните 
набавки). 

5.1. Цена - 50 поени, 
,5.2. Начин на плаќање - 30 поени, 
5.3. Рок на испорака - 20 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса ЈП „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА. 
МАКЕДОНИЈА", за Комисијата за јавните набавки, 
ул. „11 Октомври44 бр. 9, 91000 Скопје. 
6.5. Отворање на понудите ќр се изврши на ден 
13.04.2000 година во 11 часот, во просториите на ЈП 
„Електростопанство на Македонија44, ул. „11 Октом-
ври44 бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, 
подрумски простории во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна доку-
ментација која се бара во Отворениот повик и оние кои 
мема да ги пополнат прегледите кои се дадени како 
тендер документација, нема да се разгледуваат. 
6.7. Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на ЈП ЕСМ ул. „11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 1 секој 
работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно 
да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 
40100-601-5012 ЈП „ЕСМ44 Скопје (даночен број 
4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со 
назнака за кој повик е уплатата. Понудувачот треба да 
презентира доказ за извршена уплата при подигање на 
тендер документацијата. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ44 бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопан-
ство на Македонија - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-61/2000 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА VOLVO ВМ 6300; VOLVO 
А 25; VOLVO EC 230 В; VOLVO EL 70 С I VOLVO L 

190 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-61/2000 е ЈП 
„Електростопанство на Македонија44, со седиште на ул. 
„11 Октомври44 бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на: 
Резервни 'далови за Volvo ВМ £300; Volvo А 25; Volvo 
EC 2}0 Ц; Volvo EL ,70 С i Volvo L 190 во се према 
тендер документација. 
1.3. ПрвгааУг е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество а сите домашни и странски правни и физички 
даца. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува cot Отворен 
повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА "ПО ПОДРУЖ-
НИЦИ ВО Ј.П. ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МА-
КЕДОНИЈА 

2.1. Резервните делови се за Подружница РЕК „Бито-
ла44. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на производи-
телот на стоката. 
3.3. Понудувачот треба да ги пополни во целост табе-
лите кои се доставуваат како тендер документација со 
фиксни единечни и вкупни цени по табели и вкупна 
цена на целокупниот обем на понудената набавка (со 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавните набавки-ако набавката е од странство) на пари-
тет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да бидат изра-
зени во ДЕМ. 
Данокот на промет треба да е посебно искажан во пону-
дата, доколку не е искажан понудата нема да се разгле-
дува. 
3.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозво-
лена е делумна понуда-делива понуда но не е дозволена 
делумна понуда во рамките на една табела) 
3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.6. Понудувачот треба во понудата да го наведе га-
рантниот рок на резервните делови. 
3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија (член 19 од Законот за јавните 
набавки). 
3.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
стоката.' * / 
3.9. Понудата треба да има рок на важност. 
3.10. Понудите со пропратна документација од стран-
ските понудувачи треба да бидат преведени на македон-
ски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавните набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат документ за 
бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а 
странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Зако-
нот за јавните набавки. 
Документот за бонитет треба да* биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во член 24 од Законот за јавните набавки. 
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4.3. Претставниците на понудувачите треба да. дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните 
набавки) 

5.1. Цена - 50 пое^и 
5.2. Начин на плаќање - 30 поени 
5.3. Рок на испорака - 20 поени 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса ЈП Електростопанство на Македо-
нија", за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октом-
ври" бр. 9, 91000 Скопје. 
6.5. Отворање на понудите ќе*се изврши на ден 
12.04.2000, во И часрт, во просториите на ЈП Елек-
тростопанство на Македонка", ул. „11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени спроед барањата 
на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна доку-
ментација која се бара во Отворениот повик и оние кои 
нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како 
тендер документацијата, нема да се разгледуваат. 
6.7. Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на ЈП ЕСМ ул. „11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 1 секој 
работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно 
да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 
40100-601-5012 ЈП „ЕСМ" Скопје (даночен број 
4030989128346; депонент на Стопанска банка Скопје) со 
назнака за кој повик е уплатата. 
Понудувачот треба да презентира доказ за извршена 
уплата при подигање на тендер документацијата. 

Комисија за јавнц набавки 

Врзоснова на член 16 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за маги-
стрални и регионални патишта - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 08-1/2000 

1. Предмет на набавката: 
Реконструкција на регионалниот пат Р-501, делница од-
моралиште Св. Стефан - хотел „Бетон" Охрид од км. 
4+027 до км. 4+560. 
2. Доставување и содржина на понудата: 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
2.1. Име и адреса на понудувачот. 
2.2. Извод од регистрација на дејноста. 
2.3. Доказ за бонитет од носителот на платен промет 
(оригинал или заверена копија од нотар). 
2.4. Доказ дека понудувачот не е под стечај или ликви-
дација, што се докажува со извод од судска евиденција,, 
согласно на член 24 од Законот за јавните набавки. 
2.5. Список на изведени објекти од ваков вид во послед-
ните 3 (три) години, со износите, датумите и нарачате-
лите. 

2.6. Опис на механоопременоста, машини, бази, по-
стројки по вид, перформанси, стаЈккт и ел., како и 
опременост за докажување на квалитетот на работиве. 
2.7. Податоци за кадровската екипираност на технич-
ките стручни лица кои ќе бидат вклучени за изведува-
њето на работите и контролата на квалитетот (квали-
фикации, искуство и ел.). 
2.8. Предлог на евентуални соизвршители со опрема, 
капацитет, стручен кадар со име и презиме и краток 
опис на досега извршени работи. Предлогот треба да 
биде поткрепен со писмена согласност на (^извршите-
лот. 
2.9. Пополнета пресметка со единечни цени и вкупна 
цена како што е дадена во оригиналот на тендерската 
документација. Цените треба да бидат со вклучени сите 
такси и давачки вклучително со ДДВ (данок на дода-
дена вредност). 
До рокот на извршувањето цените се фиксни. 

3. Рок на изведување на работите во денови, искажан 
преку динамичен план на поважните позиции: 
3.1. Потпишан оригинален текст на услови на Догово-
рот. 
3.2. Важност на понудата не помалку од 30 дена. 
» 
4. Критериуми за избор: , * 
- понудена цена 40 поени 
- докажан квалитет на досега извршени 
работи од ваков вид 40 поени 
- рок на извршувањето 20 поени 

5. Рок и начин на доставување на понудите: 

5.1. Рокот на доставување на понудите е најдоцна до 
10.04.2000 година до 11 часот, лично во архивата на 
нарачателот: Фонд за магистрални и регионални па-
тишта ул. ,Даме Груев", бр.14-Скопје. 
5.2. Понудите се доставуваат согласно член 53 и член 54 
од Законот за јавните набавки. 
5.3. Секој понудувач може да учествува само ео една 
понуда. 
5.4. Понудите кои не се изработени спрема овие ба-
рања, како и тие што ќе пристигнат по утврдениот рок, 
нема да се разгледуваат. 

6. Завршни одредби 
6.1. Отворањето на понудите е јавно во присуство на 
овластени претставници на понудувачот, што се дока-
жува со оригинален писмен документ заверен од одго-
ворното лице. 
6.2. Јавното отворање ќе се изврши на Ден 10.04.2000 
година во 12 часот, во просториите на Фондот, 6-ти кат-
сала. 
6.3. Тендер документацијата може да се подигне секој 
работен ден од 08-14 часот соба бр. 6̂  на трети кат. 
Техничката документација може да се разгледа во 
истиот термин секој работен ден. 

Фонд за магистрални и регионални патишта 

Врз основа на член 10 член 15 од Законот за јавните 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Републичката геодетска управа 
- Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 
ЗА НАБАВКА НА ТОТАЛНИ СТАНИЦИ 

1. НАБАВУВАЧ: 
Републичка геодетска управа 
со седиште на улица „Трифун Хаџијанев" бр. 4, 
Скопје. 
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2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Набавка на: 
15 (петнаесет) тотални страници 

3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
- предмет на понудата (сите делови 6д набавката или 
одделен дел од набавката), 
- поединечна цена во денариЛ)М, со посебно искажани 
царински и други давачки, ( 
I- начин на плаќање, 
- рок и начин на испорака, 
- услови и гаранција на понудената опрема, 
- рок и важност на понудата. 
Понудувачите можат да достават понуда за предметот 
на набавката во целост (за сите Далови од набавката) 
или само за одделни делови од набавката. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Придружна документација која понудувачот задол-
жително треба да ја приложи кон понудата: 
- извод од судска регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет на понудувачот издаден од носи-
телот ка платен промет во согласност со Правилникот 
за содржината на документот за бонитет (..Службен 
весник на РМ" бр. 32/98 и бр. 55/98), 
- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација 
(извод од судска евиденција), 
- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност-Забрана на вриење на дејност (из-
вод од судска евиденција). 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-
куметаирја треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со ирклу-* 
чок на изводот од судска регистрација на дејноста која 
може да се достави како копија. 
4.2. Доказ за техничката способност која понудувачот, 
во согласност со член 23 став 1 од Законот за јавните 
набавки, треба да ја приложи кон понудата: 
- список на главни испораки на стоки во последните 3 
години со количествата: на испорачаната опрема и при-
мачите, 
- опис на понудената опрема. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
- висина на цената ) 50 поени 
- рок и начин на плаќање — ЏО поени 
- сервис и гаранција 10 поени 
- рок на испорака 
- квалитет и потекло на производите 10 поени 
- понудено најекономично решение 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 1 

Рокот за доставување на прнудите изнесува 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот на отворениот 
повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 

Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставу-
вање ќе се сметаат како ненавремени и нема да бидат 
разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин пропи-
шан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните на-
бавки. 

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1, од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги до-

1 стават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната придружна документација ќе се сметаат за неком-
плетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за 
јавните набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса улица ..Трифун Хаџијанев" бр. 4, да се предадат 
во архивата на Републичката геодетска управа (нај-1 

доцна до 15 часот секој работен ден) или понудите да ги 
предадат на Комисијата за јавни набавки на самото 
место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното 
отворање на понудите. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
12.04.2000 година (среда) во 12:00 часот во просториите 
на Републичката геодетска управа (ул. ..Трифун Хаџи-
јанев" бр. 4, Скопје). Претставниците на понудувачите, 
кои ќе присуствуваат на јавното, отворање на понудите, 
на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат 
писмено овластување од понудувачот. 

\ Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 15 од Законот за јавните 
набавки (..Службен весник на РМ" бр. 26/98) Комиси-
јата за јавни набавки на Републичката геодетска управа 
- Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2000 
ЗА НАБАВКА НА ТОТАЛНИ СТАНИЦИ 

1.НАБАВУВАЧ: 
Републичка геодетска управа 
со седиште на улица ..Трифун Хаџијанев" бр. 4, 
Скопје. 

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Набавка на ГПС опрема: 
- Една перманентна базна станица за непрекинато 

набљудување и потребниот софтвер; -
- Една СРЅ тотална станица (двофреквентна), со 

една базна станица и два ровера со потребната опрема 
за работа во КТК режим и потребен софтвер; 

- три еднофреквентни СРЅ приемници со потреб-
ната опрема и софтвер. 
3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
- предмет на понудата (сите делови од набавката или 
одделен дел од набавката), 
- поединечна цена во денари/ОМ, со посебно искажани 
царински и'други давачки, 
- начин на плаќање, 
- ррк и начин на испорака, 
- услови и гаранција на понудената опрема, 
- рок и важност на понудата. 
Понудувачите можат да достават понуда за предметот 
на набавката во целост (за сите делови од набавката) 
или само за одделни делови од набавката. 
4. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Придружна документација која понудувачот задол-
жително треба да ја приложи кон понудата: 
- извод од судска регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет на понудувачот издаден од носи-
телот на платен промет во согласност со'Правилникот 
за содржината на документот за бонитет (..Службен 
весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98), 
- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација 
(извод од судска евиденција). 
- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (из-
вод од судска евиденција). 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-
куметација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на изводот од судска регистрација на дејноста која 
може да се достави како копија. 
4.2. Доказ за техничката способност која понудувачот, 
во согласност со член 23 став 1 од Законот за јавните 
набавки, треба да ја приложи кон понудата: 
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- список на главни испораки на стоки во последните 3 
години со количествата на испорачаната опрема и при-
мачите, ^ 
- опис на понудената опрема. 
5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
- висина на цената 20 поени 
- рок и начин на плаќање 20 поени 
- сервис и гаранција 10 поени 
- рок на испорака ( * 

• - квалитет и потекло на производите 50 поени 
- понудено најекономично решение 
6, РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот на отворениот 
повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 

Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставу-
вање ќе се сметаат како ненавремени и нема да бидат 
разгледувани. , ^ 

Понудите треба да бидат доставени на начин пропц^. 
шаи со членовите 53 и 54 од Законот за јавните на-
бавки .. Ј/ 

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1, од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги до-
стават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната придружна документација ќе се сметаат за неком-
плетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за 
јавните набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса улица „Трифун Хаџијансв" бр. 4, да се предадат 
во архивата на Републичката геодетска управа (нај-
доцна до 15 часот секој работен ден) или понудите да ги 
предадат на Комисија за јавни набавки на самото место, 
но Најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отво-
рана на понудите. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
12.64.2000 година (среда) во 12:00 часот во просториите 
на Републичката геодетска управа (ул. ^Трифун Хаџи-
јанев" бр. 4, Скопје). Претставниците на понудувачите, 
кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, 
на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат 
писмено овластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В И 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија (^Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец 
јануари 2000 година во однос на месец декември 1999 
година е повисока за 0,3%, а за планираната за 1% 
повисока во однос на месец Декември. 

2. Порастот на платите за месец јануари 2000 година 
во однос на месец декември 1999 година за правните 
лица од членот 3 изнесува 0,3%, а правните лица од 
членот 4 исплатата на платите за месец јануари 2000 
година ја вршат на нивото на правото утврдено за прет-
ходниот месец. 

( 
Министер, 

( Бедрсдаа Ибраима, с.р. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец 
февруари 2000 година во однос на ме»сец јануари 2000 
година е повисока за 0,9%, а планираната за 0,4% пови-
сока во однос на месец јануари. 

2. Порастот на платите за месец февруари 2000 го-
дина во однос на месец јануари 2000 година за правните 
лица од членот 3 изнесува 0,9%, а правните лица од 
членот 4 исплатата на платите за месец февруари 2000 
година ја вршат на нивото на правото утврдено за прет-
ходниот месец. 

Министер, 
Бсдрсдин Ибраими, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 4 

Страница 
1616. Уредба за изменувана и дополнување 

на Уредбата за условите и начинот на , 
користена на услугите што ги врши 
Службата за ОПЈПТИ И заеднички работи 
во Владата на Република Македонија . . 1295 

1617. Одлука за отворање Генерален конзу-
лат на Република Македонија со се-
диште во Подгорица, Република Црна 
Гора, Сојузна Република Југославија. . . 1295 

1618. Одлука за определувана на царински 
квоти за 1-то полугодие од 2000 година у 
согласно 'Договорот за слободна трго-
вија меѓу Република Македонија и Репу-
блика Словенија 1295 

1619. Решение за запирана од извршувана на 
Одлуката на Советот на општина Ки-
чево бр. 07-1674/5 од 30.11.1999 година . 1297 

1620. Програмата за проширена репродук-
ција на шумите во 2000 година 1297 

1621. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија У. бр. 178/99 од 1 март 2000 
година 1298 

1622. Решение на Републичката геодетска 
управа 1300 

1623. Решение на Републичката геодетска 
управа 1300 

1624. Решение на Републичката геодетска 
управа 1300 

1625. Решение на Републичката геодетска 
управа 1300 

1626. Решение на Републичката геодетска 
управа 1300 

1627. Решение на Републичката геодетска 
управа 1300 

1628. Решение на Републичката геодетска 
управа 1300 
Исправка на Одлуката за давање со-
гласност на Статутот на ЈавичУго водо-
стопанско претпријатие водостопан-
ство на Македонија44 - Скопје 1301 
Објава за стапката на пораст на трошо-
ците на живот и плати за месец јануари 
2000 година 1326 
Објава за стапката на пораст на трошо-
ците на живот и илат за месец февру-
ари 2000 година 1326 
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Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Ц.О. СКОПЈЕ 
излегоа од печат 

ПРИРАЧНИК 
ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

Автор: Јордан Марковски. 
Прирачникот содржи: 
- Закон за данокот на додадена вредност со коментар, по глави и примери за практична примена на 
одредбите од законот, 
- Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ" 
бр. 65/99), 
- Одлука за утврдување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на 
додадена вредност (ДДВ-Одлука) („Службен весник на РМ" бр. 65/99), 
- Правилник за формата и содржината на аконтативна-годишна пријава на данокот на додадена 
вредност („Службен весник на РМ" бр. 17/2000). 
Цена на прирачникот: 690,00 денари. 

ЗБИРКА 
НА МЕЃУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КРИВИЧНОТО ПРАВО 

Збирката содржи: ( 
- Конвенции за трансфер на осудени лица, 
- Конвенции за екстрадиција, и 
- Конвенции за меѓусебна правна помош во кривичната материја. 
Цена на збирката: 420,00 денари. # 

Порачки се примаат во ЈП Службен весник на РМ, пошт. фах 51, или на телефоните: 129-036,117-460, 
телефакс 112-267. 
Уплатата се врши на жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална 
банка, АД - Скопје. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА со целосна одговорност 
- Скопје, бул. ,^Партизански одреди" 6{Ј. 29. 

Директор и одговорен уредник Марија Лељохин. 
Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. г 

Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: НИП „Нова Македонија" - АД - Скопје. 


