
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Вторник, 22 мај 2001 
Скопје 

Број 40 Год. LVII 

Аконтацијата за 2001 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 200 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

796. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 
43/99) и член 35 од Законот за Владата на Република 
Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22.05.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ Н А 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати, така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- Б М Б - 95 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Мазут 

ден/лит. 
до 19,928 
до 21,676 
до 20,953 

ден/лит. 
до 21,373 
до 20,705 

ден/лит. 
до 17,968 

до 11,249 ден/кг. 

а) Моторни бензини 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
- Б М Б - 95 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

ден/лит. 
до 53,50 
до 57,50 
до 54,00 

ден/лит. 
до 42,50 
до 41,50 

ден/лит. 
до 28,00 

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 
в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

ден/лит. 
до 2,00 
до 2,00 

ден/лит. 
до 2,00 

г) Масло за горење (мазут) до 0,25 ден/кг. 
5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 

оваа одлука, Заводот за платен промет ќе врши упла-
та во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-
инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Maкeдoниja", а ќе се применува од 00,01 часот на 
23.05.2001 година. 

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

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и 
вршителите на дејност со личен труд што вршат про-
мет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот 
текст: претпријатија), ги формираат цените за оддел-
ни нафтени деривати, така што највисоките малопро-
дажни цени да изнесуваат и тоа: 

Бр. 23-3174/1 
22 мај 2001 година 

Скопје 

797. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 15 мај 2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА З А УТВРДУВАЊЕ РАСПОРЕД НА РАБОТНОТО 
ВРЕМЕ ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА, МИНИСТЕРСТВАТА, ДРУГИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА И УПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Одлуката за утврдување распоред на работ-
ното време во Владата на Република Македонија, ми-
нистерствата, другите органи на управата и управните 
организации ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/2000), во член 1 точката се брише и се до-
даваат зборовите: "и Агенцијата за иселеништво". 

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

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

г) Масло за горење (мазут) до 12,226 ден/кг. 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", 

"б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на 
потточката "г" важи франко производител во земјата. 

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од 
оваа одлука, содржани се акцизите кои ги плаќаат об-
врзниците согласно Законот. 

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на 
оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат: 

а) Моторни бензини ден/лит. 
- МБ - 86 до 2,00 
- МБ - 98 до 2,00 
- Б М Б - 95 до 2,00 

Бр. 23-2843/1 
15 мај 2001 година 

Скопје 

798. 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за јавни па-

тишта ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 26/96 и 40/99) и член 36 став 3 од Законот за Влада-
та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 15 мај 2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА З А УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ И 
РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1. Во Одлуката за утврдување на магистралните и 

регионалните патишта во Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
54/94, 60/95, 41/96 и 47/97) се вршат следните изменува-
ња и дополнувања и тоа: 
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Р-420 ул. "Туристичка" (спој со Р-420)-ул. "Маркс 
и Енгелс" (спој со ул. "Партизанска"), а се укинува ка-
тегоријата "регионален пат" на потегот од спојот со 
ул. "Туристичка" до спојот со ул. "Маркс и Енгелс". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во " Службен весник на Република Македони-
ја". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-2797/1 
15 мај 2001 година 

Скопје 

799. 
Врз основа на член 26 од Законот за извршување 

на Буџетот на Република Македонија за 2001 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
10/2001), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 09.05.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А РАСПРЕДЕЛБА Н А СРЕДСТВАТА З А ИЗГРАД-
Б А Н А ВОДОВОДИ И ФЕКАЛНИ К А Н А Л И З А Ц И И 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2001 ГОДИНА 

1. Од средствата во Буџетот на Република Македо-
нија за 2001 година, утврдени во раздел 130.01 потстав-
ка 472026, во износ од 150.000.000,00 денари, за изград-
ба на водоводи и фекални канализации во општините 
се распределуваат 150.000.000,00 денари за: 

Општина Пехчево 300000.00 
- З а изградба на фекална кана-
лизација во Пехчево 300000.00 
Општина Бистрица 1500000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Бистрица - зафат на река 
"Злокуќанска" 1500000.00 
Општина Новаци 1000000.00 
- З а изградба на регионален во-
довод за водоснабдување на на-
селените места во општина Но-
ваци 1000000.00 
Општина Бач 500000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Б а ч 500000.00 
Општина Старавина 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Зовиќ I 500000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Маково 500000.00 
Општина Могила 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Радобор 500000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Чарлија 500000.00 
Општина Добрушево 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населените 
места Трап и Будаково 1000000.00 
Општина Самоков 2000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Белица 1000000.00 
- З а изградба на фекална кана-
лизација во населеното место 
Брест 1000000.00 
Општина Пласница 2000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Пласница 2000000.00 
Општина Валандово 2000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Пирава 2000000.00 

Општина Виница 4500000.00 
- З а изградба на фекална кана-
лизација во населеното место 
Истибања 3000000.00 
- З а изградба на фекална кана-
лизација во Виница, населба 
Ромско маало 1000000.00 
- З а изградба на фекална кана-
лизација во населеното место 
Пекљани 500000.00 
Општина Блатец 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Блатец 1000000.00 
Општина Гевгелија 3000000.00 
- З а изградба на водоснабдите-
лен систем од населеното место 
Мрзенци до Негорски бањи 3000000.00 
Општина Гостивар 800000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на Гостивар, на-
селба Питарница 800000.00 
Општина Ростуша 13150000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Тресонче 8000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Селце 500000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Скудриње 1500000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Галичник 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Лазарополе 150000.00 
- З а изградба на фекална кана-
лизација во населеното место 
Тресонче 2000000.00 
Општина Маврови Анови 3000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Маврово и населба Мав-
рови Анови 2000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Никифорово 500000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Дуф - маало Тољане 500000.00 
Општина Долна Бањица 500000.00 
- З а изградба на фекална кана-
лизација во населените места 
Долна Бањица и Горна Бањица 500000.00 
Општина Дебар 500000.00 
- З а реконструкција на градски-
от водовод во Дебар 500000.00 
Општина Центар Жупа 2000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Житинени 500000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Коџаџик 500000.00 
- З а изградба на фекална кана-
лизација во населеното место 
Центар Жупа 1000000.00 
Општина Делчево 5000000.00 
- З а изградба на фекална кана-
лизација во населеното место 
Разловци 5000000.00 
Општина Македонска Каменица 3300000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Саса - Среден рид 1800000.00 
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- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на Македонска 
Каменица, населба Цинкара 1500000.00 
Општина Демир Хисар 1000000.00 
- З а реконструкција на градски-
от водовод во Демир Хисар 1000000.00 
Општина Сопотница 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Сопотница 1000000.00 
Општина Кавадарци 2000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на Кавадарци, на-
селба П а р к и населба Голи 
О т о к 2000000.00 
Општина Конопиште 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населените 
места Страгово, Крњево и Дол-
на Бошава 1000000.00 
Општина Кичево 8000000.00 
- З а изградба на фекална кана-
лизација во Кичево, населба 
Копачка 6000000.00 
- З а изградба на фекална кана-
лизација во Кичево, улица 
"Скопска" 2000000.00 
Општина Другово 3000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Манастирско Доленци 1000000.00 
- З а изградба на фекална кана-
лизација во населеното место 
Другово 2000000.00 
Општина Вранештица 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населените 
места Орланци и Речани 1000000.00 
Општина Облешево 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Спанчево 1000000.00 
Општина Оризари 1000000.00 
- З а изградба на фекална кана-
лизација во населеното место 
Оризари 1000000.00 
Општина Орашац 500000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Орашац 500000.00 
Општина Крушево 2300000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населените 
места Борино и Саждево 800000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Јакреново 1500000.00 
Општина Охрид 5000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Трпејца 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на Охрид, насел-
ба Рача 2 - горна зона 500000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Велгошти 1500000.00 
- З а изградба на фекална кана-
лизација во Охрид, населба Ра-
дојца Новичиќ 1000000.00 
- З а изградба на фекална кана-
лизација во населеното место 
Пештани 1000000.00 
Општина Мешеишта 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Требеништа 1000000.00 

Општина Долнени 2500000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населените 
места Ропотово, Пешталево и 
Секирци 1500000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Сарандиново 1000000.00 
Општина Тополчани 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населените 
места Тројкрсти и Чепигово 1000000.00 
Општина Кривогаштани 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Пашино Рувци 1000000.00 
Општина Витолиште 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Чаниште 1000000.00 
Општина Злетово 3000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Злетово 800000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Трипатанци 1500000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Злетово, населба Драч 700000.00 
Општина Радовиш 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Ораовица 1000000.00 
Општина Конче 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Скоруша 1000000.00 
Општина Подареш 1500000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Злеово, доводен цевковод 
од населеното место Пакрајчево 1500000.00 
Општина Ресен 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Јанковец, место викано 1000000.00 
Општина Свети Николе 2350000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населените 
места Павлешенци, Пеширово и 
Горобинци - изградба на бунари 2350000.00 
Општина Ново Село 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Ново Село - таложник 1000000.00 
Општина Василево 2000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Доброшинци 2000000.00 
Општина Босилово 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населените 
места Босилово, Иловица, Шту-
ка, Секирник, Радово, Турново 
и Бориево 1000000.00 
Општина Куклиш 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Свидовица 1000000.00 
Општина Муртино 1000000.00 
- З а изградба на водовод за во-
доснабдување на населените 
места Муртино и Сачево 1000000.00 
Општина Струга 5000000.00 
- З а изградба на фекална кана-
лизација во населеното место 
Мороишта 3000000.00 
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- За изградба на фекална кана-
лизација во населеното место 
Мислешево 2000000.00 
Општина Луково 1000000.00 
- За изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Модрич 1000000.00 
Општина Боговиње 1000000.00 
- За изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Жеровјане 1000000.00 
Општина Јегуновце 2000000.00 
- За изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Јегуновце 2000000.00 
Општина Вратница 1000000.00 
- За изградба на водовод за водос-
набдување на населеното место 
Старо Село - реконструкција 500000.00 
- За изградба на фекална кана-
лизација во населеното место 
Вратница 500000.00 
Општина Богомила 
- За изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Папрадиште 2000000.00 
Општина Градско 
- За изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Градско 1500000.00 
Општина Чашка 
- За изградба на фекална кана-
лизација во населеното место 
Мелница 2000000.00 
Општина Зелениково 
- За изградба на водовод за во-
доснабдување на населените 
места Орешани, Зелениково и 
Станица Зелениково 2000000.00 
Општина Петровец 
- За изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Петровец 2000000.00 
Општина Илинден 
- За изградба на крак од водо-
вод за водоснабдување на насе-
леното место Илинден 4000000.00 
Општина Сопиште 
- За изградба на водовод за во-
доснабдување на населените 
места Сопиште, Ракотинци и 
Добри Дол 1000000.00 
Општина Гази Баба 
- За изградба на водовод за во-
доснабдување на населба Гоце 
Делчев 2500000.00 
- За изградба на фекална кана-
лизација во населеното место 
Инџиково 2500000.00 
- За изградба на фекална кана-
лизација во населеното место 
Трубарево 2500000.00 
- За изградба на фекална кана-
лизација во населеното место 
Јурумлери 2500000.00 
Општина Центар 1300000.00 
- За изградба на водовод на ули-
ца "8-ма Ударна Бригада" - ре-
конструкција 380000.00 
- За изградба на фекална и ат-
мосферска канализација на ули-
ца "8-ма Ударна Бригада" - ре-
конструкција 920000.00 
Општина Чаир 15000000.00 
- За изградба на водовод за во-
доснабдување на населеното 
место Радишани 15000000.00 

Општина Шуто Оризари 
- За изградба на фекална канали-
зација на улица "Иљо Војвода" 
- За изградба на фекална кана-
лизација на улица "Мелничка" 

ВКУПНО: 

1000000.00 

500000.00 

500000.00 
150000000.00 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се корис-
тат како учество на Републиката за изградба на водо-
води и фекални канализации за населените места во 
општините, без обврска за враќање. 

3. Исплатата на средствата по оваа одлука, по 
претходно доставена документација за наменско ко-
ристење на средствата, ја врши Министерството за 
транспорт и врски. 

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

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

2000000.00 

1500000.00 

2000000.00 

2000000.00 

2000000.00 

4000000.00 

1000000.00 

10000000.00 

Бр. 23-2889/1 
9 мај 2001 година 

Скопје 

800. 
Врз основа на член 31 од Законот за извршување 

на Буџетот на Република Македонија за 2001 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
10/2001), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 09.05.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ДО ЛОКАЛ-

НИТЕ ЈАВНИ ГЛАСИЛА З А 2001 ГОДИНА 

1. Распределувањето на средствата - тековни тран-
сфери до јавните гласила во износ од 16 милиони дена-
ри од разделот 193.01 на Агенцијата за информации 
потставка 441287, се врши континуирано и во 12 ед-
накви делови почнувајќи од јануари 2001 година. 

Трансферот на средствата ќе го врши Агенцијата 
за информации. Средствата се распределуваат на јав-
ните радиодифузни претпријатија што вршат дејност 
на локално ниво во следниве проценти и фиксни изно-
си: 

- Тетово - 7.00%, односно 1.120.000 денари во фик-
сен износ; 

- Куманово и Прилеп по 6,40%, односно по 
1.024.000 денари; 

- Битола - 5,40% (864.000 денари); 
- Охрид, Струга, Струмица, Кочани, Кавадарци, 

Гевгелија и Гостивар по 4,50% (720.000); 
- Делчево, Неготино, Штип, Велес и Кичево по 

3,60% (576.000); 
- Дебар - 2.30% (368.000); 
- Берово, Пробиштип, Радовиш и Ресен по 2,15% 

(344.000) и 
- Виница, Валандово, Кратово, Македонски Брод, 

Крушево, Свети Николе, Крива Паланка и Демир Хи-
сар по 1,80%, односно по 288.000 денари. 

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

Бр. 23-1918/1 
9 мај 2001 година 

Скопје 

801. 
Врз основа на член 35 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на РМ", бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9.05.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

Член 1 
Деловниот простор кој се наоѓа на ул. "Димче Ко-

вачевски" бр. 1 - Струга, со површина од 112 м2, сопс-
твеност на Република Македонија, со кој досега стопа-

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 
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нисуваше Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија, 
се доделува на трајно користење на Општинскиот ко-
митет на В М Р О - Д П М Н Е од Струга без надомест. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на република Македонија. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр . 23-2888/1 
9 мај 2001 година 

Скопје 

802. 
Врз основа на член 22, став 2 од Законот за игри на 

среќа и за забавните игри ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 10/97, 54/97 и 12/2001), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
09.05.2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
З А УТВРДУВАЊЕ Н А ПОЧЕТНАТА ЦЕНА З А ПЛА-
ЌАЊЕ Н А ЛИЦЕНЦИТЕ ЧИЈ БРОЈ Е ОГРАНИЧЕН 

З А ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува почетната цена за пла-

ќање на лиценците чиј број е ограничен за приредува-
ње игри на среќа. 

Член 2 
Почетната цена на лиценците по одделни игри на 

среќа изнесува: 
1. З а приредување на играта на среќа "Лотарија" 

250.000 евра, денарска противвредност; 
2. З а приредување на играта на среќа "Лото" 

1.050.000 евра, денарска противвредност; 
3. З а приредување на играта на среќа "Спортска 

прогноза" 385.000 евра, денарска противвредност; 
4. З а приредување на играта на среќа "Инстант ло-

тарија" 550.000 евра, денарска противвредност; 
5. З а играта на среќа "ТВ Томбола" што се прире-

дува преку телевизиски медиуми 1.570.00 евра, денар-
ска противвредност. 

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

јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

Бр . 23-2781/1 
9 мај 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

9033 

9018 19 
9018 19 10 00 

9033 00 00 00 

рати и инструменти 
за испитување на 
видот: 
- Електродијагнос-
тички апарати 
(вклучувајќи и апа-
рати за функцио-
нални истражувач-
ки испитувања или 
за проверување на 
физиолошките па-
раметри): 
-- Друго 
--- ониторинг апарати 
за истовремено наб-
људување на два или 
повеќе параметри 
а) Неонатален и Ок-
сиген Монитор 
Делови и прибор 
(неспомнати ниту 
опфатени на друго 
место во оваа гла-
ва)за машини, уре-
ди, инструменти или 
апарати од Глава 90 
а) Манжетни за ме-
рење КП (4010А) 
б) ЕКГ електроди 
(13951Ц) 
в) Сензор за СпО 
(М1195А) 
г) Сонда за ректал-
но мерење Т 
(21075А) 
д) Сонда за повр-
шинско мерење Т 
(21078А) 
ѓ) Снап електроди 
(М1615А) 
е) Сонда за повр-
шинско мерење Т 
(М3916А) 
ж) Снап електроди 
(М3914А) 
и) Сонда за ректал-
но мерење Т 
(М3917А) 
ј) Сензор за СпО2 
(М1901А) 

228 парчиња 

20 парчиња 

129 парчиња 

8 парчиња 

8 парчиња 

32 парчиња 

40 парчиња 

16 парчиња 

20 парчиња 

4 парчиња 

4 парчиња 

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

803. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 09.05.2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А У Т В Р Д У В А Њ Е Н А ПРЕДМЕТИТЕ КОИ 

МОЖЕ Д А СЕ У В Е З А Т Б Е З П Л А Ќ А Њ Е 
Н А Ц А Р И Н А 

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

Бр . 23-2643/1 
9 мај 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

804. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 15 мај 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ Н А ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МО-

Ж Е Д А СЕ У В Е З А Т Б Е З П Л А Ќ А Њ Е Н А Ц А Р И Н А 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
9018 Инструменти и апа-

рати за медицинска, 
хируршка, забарска 
и ветеринарна нау-
ка, вклучувајќи и 
сцинтиграфски апа-
рати, други елек-
тромедицински апа-

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8421 Центрифуги, 

вклучувајќи цен-
трифуги за суше-
ње; уреди за фил-
трирање или пре-
чистување, на теч-
ности или гасови: 
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8421 19 
8421 19 91 00 

9018 

9018 90 

9018 90 85 00 

-Центрифуги, 
вклучувајќи и цен-
трифуги за сушење: 
--Друго: 

Центрифуги, за 
лаборатории 
а) Центрифуга за 
лабораторија 
Инструменти и 
апарати за медици-
иска, хируршка, 
забарска и ветери-
нарна наука, вклу-
чувајќи и сцинтиг-
рафски апарати, 
други електроме-
дицински апарати 
и инструменти за 
испитување на ви-
дот: 
-Електродијагнос-
тички апарати (вк-
лучувајќи и апара-
ти за функционал-
ни истражувачки 
испитувања или за 
проверување на 
физиолошките па-
раметри): 
-Други инструмен-
ти и апарати: 
--Друго 
а) Гасен анализатор 

6 парчиња 
8506 

9018 

8504 40 

8504 40 94 00 

8506 50 
8506 50 90 00 

3 парчиња 

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

Бр. 23-2837/1 
15 мај 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

9018 11 00 00 

9018 90 

9018 90 85 00 

член 184 од Царинскиот закон 
на Република Македонија" бр. 

805. 
Врз основа на 

(" Службен весник 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб 
лика Македонија, на седницата одржана на 15 мај 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ Н А ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МО-

Ж Е Д А СЕ У В Е З А Т Б Е З П Л А Ќ А Њ Е Н А Ц А Р И Н А 

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

9602 9602 00 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
4823 

4823 40 00 00 

8504 

Друга хартија, кар-
тон, целулозна ва-
та и листови и лен-
ти од целулозни 
влакна, сечени во 
определена голе-
мина или форма; 
други производи 
од хартиена маса, 
хартија, картон, 
целулозна вата 
или листови или 
ленти од целулоз-
ни влакна: 
-Ролни, листови и 
дискови, печатени 
за саморегистри-
рачки апарати 
а) Хартија за ЕКГ 
Електрични тран-
сформатори, ста-
тички конвертори 
(на пример испра-
вувачи) и индук-
тивни калеми: 

9602 00 00 10 

-Статички конверто-
ри (претворувачи): 

Друго 
а) Полнач на бате-
рија за билируби-
нометар 
Примарни ќелии и 
примарни батерии: 
-Со литиум: 
--Друго 
а) Сет за батерија за 
билирубинометар 
Инструменти и 
апарати за медици-
нска, хируршка, 
забарска и ветери-
нарна наука, вклу-
чувајќи и сцинтиг-
рафски апарати, 
други електроме-
дицински апарати и 
инструменти за ис-
питување на видот: 
-Електродијагнос-
тички апарати 
(вклучувајќи и 
апарати за фун-
кционални истра-
жувачки испитува-
ња или за проверу-
вање на физиоло-
шките параметри): 
--Електрокардиог-
рафи 
а) Електрокардио-
граф со подвижен 
дел и прицврсту-
вач за електроди 
-Други инструмен-
ти и апарати: 
--Друго 
а) Глукометар сет 
со ланцети и сензор 
б) Охиген монитор 
со сензор и калиб-
ратор 
в)Билирубинометар 
г) Охиметар 
Обработени мате-
ријали од растите-
лно или минерално 
потекло за резба-
рење и производи 
од тие материјали; 
производи облику-
вани или резбаре-
ни од восок, стеа-
рин, природни гу-
ми или природни 
смоли или од маса 
за моделирање и 
други обликувани 
или резбарени 
производи, на дру-
го место неспомна-
ти ниту опфатени; 
обработен, нес-
тврднат желатин 
(Освен желатинот 
што се распореду-
ва во тар. број 
3503) и производи 
од нестврднат же-
латин: 
-Капсули од жела-
тин за фармацевт-
ски намени 
а) Гел за електроди 

5 парчиња 

5 парчиња 

2 парчиња 

43 парчиња 

6 парчиња 
5 парчиња 
92 парчиња 

8 парчиња 

20 парчиња 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-2841/1 
15 мај 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 
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806. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 15 мај 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ Н А ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

Д А СЕ У В Е З А Т БЕЗ ПЛАЌАЊЕ Н А Ц А Р И Н А 

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

3923 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703 

8703 22 

8703 22 90 00 

Патнички автомо-
били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани за 
превоз на лица (ос-
вен возилата од 
тар. број 8702), вк-
лучувајќи и мотор-
ни возила за ком-
биниран превоз на 
лица и стоки (од 
типот "караван", 
"комби", итн.) и 
автомобили за тр-
ки: 
--Со зафатнина на 
цилиндрите над 1000 
см3 до 1500 см3: 
---Употребувани 
а) Mazda 323 sedan 
1.3 број на шасија 
JMZBF12H200 5 62320 1 парче 

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

Бр. 23-2839/1 
15 мај 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

член 184 од Царинскиот закон 
на Република Македонија" бр. 

807. 
Врз основа на 

(" Службен весник 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на" Репуб 
лика Македонија, на седницата одржана на 15 мај 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ Н А ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МО-

Ж Е Д А СЕ У В Е З А Т Б Е З П Л А Ќ А Њ Е Н А Ц А Р И Н А 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
3213 

3213 90 00 00 

Бои за уметничко 
сликарство, наста-
ва или за знаци, 
бои за нијансира-
ње, бои и слично 
за разонода и заба-
ва, во таблети, ту-
би, теглички, ши-
шенца, чанчиња 
или слични форми 
или пакувања: 
-Друго 
а) Боја за тетова-
жа од 600 гр. 

3923 30 

3923 30 10 00 

3926 

3926 90 
3926 90 99 90 

4415 

4415 10 

4415 10 10 00 

6909 

6909 19 00 00 

7013 

7013 31 

7013 31 90 00 

4 парчиња 
7019 

Производи за 
транспорт или па-
кување на стоки, 
од пластични маси; 
затиначи, поклоп-
ки, капаци и други 
затворачи, од пла-
стични маси: 
-Балони шишиња, 
шишенца и слични 
производи: 
--Со запремнина 
до 2 литра 
а) Пластични ши-
шиња 
Други производи 
од пластични маси 
и производи од 
други материјали 
од тар. број 3901 
до 3914: 
-Друго: 

Друго 
а) Пластична ста-
лажа за пипети 
Сандаци за пакува-
ње, кутии, гајби, 
барабани и слична 
амбалажа за паку-
вање, од дрво; ба-
рабани (калеми) за 
кабли од дрво; па-
лети, сандачести 
палети и други на-
товарни табли, од 
дрво; палетни огр-
лици од дрво: 
-Сандаци, кутии, 
гајби, барабани и 
слична амбалажа 
од дрво; барабани 
(калеми) за кабли: 
--Сандаци, кутии и 
гајби 
а) Кутии за тетоважа 
Керамички произ-
води за лаборато-
риска, хемиска или 
друга техничка 
употреба; корита, 
кади и слични са-
дови што се упот-
ребуваат во земјо-
делството; керами-
чки лонци, тегли и 
слични производи 
што се употребу-
ваат за транспорт 
или за пакување на 
стоки: 
-Керамички произ-
води за лаборато-
риска, хемиска или 
друга техничка 
употреба: 
--Друго 
а) Керамички про-
изводи 
Производи од ста-
кло од видови што 
се употребуваат за 
на маса, во кујна, 
за тоалетни цели, 
во канцеларии, 
производи за внат-
решна декорација 
или за слични цели 
(освен оние од тар. 
број 7010 или 
7018): 
--Од оловно крис-
тално стакло: 
---Механички об-
работени 
а) Стаклени чаши 
Стаклени влакна 
(вклучувајќи стак-

5 парчиња 

4 парчиња 

3 парчиња 

8 парчиња 

57 парчиња 
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7019 90 00 00 

7312 

7312 10 

7312 10 59 00 

7317 

7317 00 69 00 

8203 

8203 20 

8203 20 90 00 

8413 

8413 50 

8413 50 90 00 

8414 

8414 10 
8414 10 80 00 

8419 

лена волна) и про-
изводи од нив (на 
пр. предиво, ткае-
нина): 
-Друго 
а) Стаклени епру-
вета, пипети, колби 
Впредена жица, ја-
жиња, кабли, пле-
тени ленти и слич-
но, од железо или 
челик, електрично 
изолирани: 
-Впредена жица, 
јажиња и кабли: 

Друго 
а) Брoeви за клеш-
ти за тетовирање 
Шајки, клинци, 
клинчиња за црта-
чки табли, брано-
видни шајки, заос-
трени крампони 
(освен оние од тар. 
број 8305) и слич-
ни предмети, од 
железо или челик, 
со или без глава од 
друг материјал, ис-
клучувајќи такви 
производи со глави 
од бакар 

Друго 
а) Брoeви и букви 
за тетовирање 
Турпии, рашпи, 
клешти (вклучу-
вајќи и клешти за 
сечење), пинцети, 
ножици за сечење 
метал, секачи за 
цевки, секачи на 
сворници, клешти 
за дупчење и сли-
чен рачен алат: 
-Клешти (вклучу-
вајќи и клешти за 
сечење), пинцети и 
сличен алат: 
--Друго 
а) Клешти за тето-
вирање 
Пумпи за течнос-
ти, опремени или 
неопремени со ме-
рни уреди; елева-
тори на течности: 
- Пумпи опремени 
или предвидени да 
бидат опремени со 
мерни уреди: 
-Други пумпи за по-
тиснување со наиз-
менично движење: 

Друго 
а) Пумпи за потис-
нување 
Воздушни или ва-
куум пумпи, возду-
шни или гасни ко-
мпресори и венти-
латори; вентилаци-
они или рецирку-
лациони отстрану-
вачи на мирис со 
вграден вентила-
тор, вклучувајќи 
ги оние опремени 
со филтер: 
-Вакуум пумпи: 

Друго 
а) Пумпи 
Maшини, уреди 
или лабораториска 
опрема (вклучувај-
ќи и електрично 
загревани), за об-

10.133 пар. 

2 парчиња 

8419 20 00 00 

8419 39 
8419 39 90 00 

8423 

72 парчиња 

8423 10 

8423 10 10 00 

8423 30 00 00 

2 парчиња 

8423 82 

8423 82 90 00 

8471 

1 парче 

8471 41 

3 парчиња 

работка на мате-
ријали со промена 
на температурата, 
како што е греење, 
варење, пржење, 
дестилација, рек-
тификација, стери-
лизација, пастери-
зација, парење, су-
шење, евапориза-
ција, вапоризациј а, 
кондензација или 
разладување, ос-
вен машини или 
уреди за домаќинс-
твото; проточни 
или акумулациони 
грејачи за вода, не-
електрични: 

Медицински, хи-
руршки или лабо-
раториски апарати 
за стерилизација 
а) Апарати за сте-
рилизација 
--Друго 
---Друго 
а) Слушалици 
Ваги (освен ваги 
со осетливост до 5 
центиграми), вклу-
чувајќи и машини 
за броење или кон-
трола, кои работат 
врз база на мерење 
маса; тегови за ва-
ги од сите видови: 
-Ваги за мерење 
маса на лица, вклу-
чувајќи и ваги за 
бебиња; ваги за до-
маќинство: 
--Ваги за домаќин-
ство 

а) Лабораториска 
вага 
-Ваги за констан-
тна маса и ваги за 
испуштање на од-
напред определена 
маса на материја-
лот во кесиња, 
вреќи или контеј-
нери, вклучувајќи 
и дозирани ваги 
а) Ваги дозирани 
со константна маса 
--Со капацитет на 
мерење над 30 до 
5000 кг: 
---Друго 
а) Вага со капаци-
тет над 30 кгр. 
Maшини за авто-
матска обработка 
на податоци и нив-
ни единици; маг-
нетни или оптички 
читачи, машини за 
преснимување на 
податоци на носи-
тели на податоци 
во кодирана фор-
ма и машини за об-
работка на такви 
податоци, неспом-
нати или неопфа-
тени на друго мес-
то: 
--Што во исто ку-
ќиште имаат нај-
малку една центра-
лна единица, како 
и една влезна и из-
лезна единица, или 
една комбинирана 
влезно-излезна ед-
иница: 

16 парчиња 

3 парчиња 

1 парче 

1 парче 



22 мај 2001 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 40 - Стр. 3007 

8471 41 90 00 

8485 

8485 90 
8485 90 55 00 

---Друго 
а) Компјутери 
Делови на маши-
ни, без електрични 
приклучоци, изо-
латори, калеми, 
контакти или дру-
ги електрични де-
лови, неспомнати 
ниту опфатени на 
друго место во 
оваа глава: 
-Друго 
---Од железо или 
челик ковани во 
затворен калап 
а) Електрични де-
лови 

20 парчиња 

5 парчиња 

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

Бр. 23-2836/1 
15 мај 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
0602 Други живи расте-

нија (вклучувајќи 
ги нивните коре-
ња), резници, ка-
лем-гранчиња и 
калеми; мицелиум 
('ртени спори на 
печурка на зрна од 
жита): 

0602 90 -Друго: 
0602 90 30 00 --Садници на зе-

ленчук и јагоди 
а) Садници аспара-
гус (тип "braunsch- 1.383.700 
weber") пар. 

8432 Машини за подгот-
вување и култиви-
рање на земја во 
земјоделството, 
хортикултурата 
или шумарството; 
валјаци за тревни-
ци или спортски 
терени: 

8432 10 90 00 --Друго 
а) Аспарагус плуг 
со помошни тркала 1 парче 

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

Бр. 23-2840/1 
15 мај 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

809. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 15 мај 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ Н А ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

Д А СЕ У В Е З А Т БЕЗ ПЛАЌАЊЕ Н А Ц А Р И Н А 

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

808. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 15 мај 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ Н А ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МО-

Ж Е Д А СЕ У В Е З А Т Б Е З П Л А Ќ А Њ Е Н А Ц А Р И Н А 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
3105 Минерални или хе-

миски ѓубрива што 
содржат два или 
три од следниве ѓу-
бриви елементи: 
азот, фосфор и ка-
лиум; други ѓубри-
ва; производи од 
оваа глава во фор-
ма на таблети или 
слични форми или 
во пакување до 10 
кг бруто маса: 

3105 40 00 00 -Амониум дихид-
рогенортофосфат 
(моноамониум 
фосфат) и негови 
мешаници со диа-
мониум хидрогено-
ртофосфат (диао-
мониум фосфат) 
а) Минерални или 
хемиски ѓубрива 47 кгр. 

3105 59 00 00 --Други 
а) Минерални или 
хемиски ѓубрива 2861 кгр. 

3208 Премачкувачки 
средства бои и ла-
кови врз база на 
синтетички поли-
мери или хемиски 
модификувани 
природни полиме-
ри, дисперзирани 
или растворени во 
неводен медиум; ра-
створи дефинира-
ни со забелешката 
4 кон оваа глава: 

3208 90 -Друго 
3208 90 91 00 ---Врз база на син-

тетички полимери 
а) Премачкувачки 
средства 20 кгр. 

3209 Премачкувачки 
средства (бои и ла-
кови) врз база на 
синтетички полиме-
ри или хемиски 
модификувани 
природни полиме-
ри, дисперзирани 
или растворени во 
воден медиум: 

3209 90 00 00 -Друго 
а) Премачкувачки 
средства 20 кгр. 

3923 Производи за тра-
нспорт или пакува-
ње на стоки, од пл-
астични маси; за-
тиначи, поклопки, 
капаци и други за-
творачи, од плас-
тични маси: 
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3923 10 00 00 -Кутии, сандаци, гај-
би и слични произ-
води 
а) Кутии и гајби 24.000 пар. 

3926 Други производи од 
пластични маси и 
производи од дру-
ги материјали од 
тар. број 3901 до 
3914: 

3926 90 -Друго: 
3926 90 99 90 Друго 

а) Водени филтри 2.000 пар. 
6815 Производи од ка-

мен или од други 
минерални мате-
ријали (вклучувај-
ќи јаглеродни вла-
кна, производи од 
јаглеродни влакна 
и производи од тре-
сет), на друго мес-
то неспомнати или 
опфатени: 

6815 99 --Друго: 
6815 99 90 00 ---Друго 

а) Изолациони пла-
стични боци 3291 кгр. 

8208 Ножеви и сечила 
за машини или за 
механички напра-
ви: 

8208 40 00 00 -За машини во 
земјоделството, 
хортикултурата 
или во шумарство-
то 
а) Ножеви и сечи-
ла за машини 10 парчиња 

8419 Машини, уреди 
или лабораториска 
опрема (вклучувај-
ќи и електрично 
загревани), за об-
работка на мате-
ријали со промена 
на температурата, 
како што е греење, 
варење, пржење, де-
стилација, ректи-
фикација, стерили-
зациј а, пастериза-
ција, парење, суше-
ње, евапоризација, 
вапоризација, кон-
дензација или раз-
ладување, освен ма-
шини или уреди за 
домаќинството; про-
точни или акуму-
лациони грејачи за 
вода, неелектрич-
ни: 

8419 20 00 00 -Медицински, хи-
руршки или лабо-
раториски апарати 
за стерилизација 
а) Лабараториски 
апарати за стери-
лизација 1 парче 

8421 Центрифуги, вклу-
чувајќи центрифу-
ги за сушење; уре-
ди за филтрирање 
или пречистување, 
на течности или га-
сови: 

8421 21 --За филтрирање 
или пречистување 
вода: 

8421 21 90 00 ---Друго 
а) Уреди за фил-
трирање на вода 1 парче 

8424 Механички уреди 
(со или без рачен 
погон) за исфрла-
ње, дисперзија или 

8424 90 
8424 90 90 00 

8432 

9032 

8432 90 00 00 

9032 10 
9032 10 99 00 

распрснување на 
течности или прав; 
апарати за гаснење 
пожари, наполнети 
или ненаполнети; 
пиштоли за прска-
ње и слични уреди; 
машини за исфрла-
ње пареа или пе-
сок и слични ма-
шини за исфрлање 
млаз: 
-Делови 
--Друго 
а) Делови 
Машини за подгот-
вување и култиви-
рање на земја во 
земјоделството, хо-
ртикултурата или 
шумарството; вал-
јаци за тревници 
или спортски тере-
ни: 
-Делови 
а) Делови за земјо-
делски машини 
Инструменти и 
апарати за авто-
матска регулација 
или управување: 
-Термостати: 

Друго 
а) Инструменти и 
апарати за термо-
регулација 

3 парчиња 

13 парчиња 

20 парчиња 

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

Бр. 23-2838/1 
15 мај 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

810. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 15 мај 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ Н А ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

Д А СЕ У В Е З А Т ВЕЗ ПЛАЌАЊЕ Н А Ц А Р И Н А 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8471 

8471 60 

Машини за авто-
матска обработка 
на податоци и нив-
ни единици; маг-
нетни или оптички 
читачи, машини за 
преснимување на 
податоци на носи-
тели на податоци 
во кодирана фор-
ма и машини за об-
работка на такви 
податоци, неспом-
нати или неопфа-
тени на друго мес-
то: 
-Влезни или излез-
ни единици, што 
содржат или не со-
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држат мемориски 
единици во исто 
куќиште: 

8471 60 40 00 ---Печатари 
а) HP Laser Jet 
4100N 2 парчиња 

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

Бр. 23-2835/1 Претседател на Владата 
15 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

811. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2001 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ Н А УПРАВНИОТ ОДБОР Н А АНСАМБЛОТ З А 

НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ Н А МАКЕДОНИЈА 
"ТАНЕЦ" - СКОПЈЕ 

1. Драган Даутовски се разрешува од должноста 
претседател на Управниот одбор на Ансамблот за на-
родни игри и песни на Македонија "Танец" - Скопје, 
на негово барање. 

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

Бр . 17-691/3 Претседател на Владата 
9 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

812. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 9 мај 2001 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР Н А АНСАМБЛОТ З А НАРОДНИ ИГРИ И 
ПЕСНИ Н А МАКЕДОНИЈА "ТАНЕЦ" - СКОПЈЕ 

1. З а претседател на Управниот одбор на Ансам-
блот за народни игри и песни на Македонија "Танец" -
Скопје, се именува Стефче Стојковски, вработен во 
Ј П Македонска радио телевизија. 

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

Бр . 17-2732/2 Претседател на Владата 
9 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

813. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 9 мај 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР Н А ЈП З А ПРОИЗВОДСТВО, 
П Р Е Н Е С У В А Њ Е И ДИСТРИВУЦИЈА Н А ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 
Н А МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

1. д-р Атанаско Тунески се разрешува од должнос-
та член на Управниот одбор на Јавното претпријатие 
за производство, пренесување и дистрибуција на елек-
трична енергија "Електростопанство на Македонија" 
- Скопје. 

2. З а член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за производство, пренесување и дистрибуција 
на електрична енергија "Електростопанство на Маке-
донија" - Скопје, се именува м-р Јордан Арсов, репуб-
лички советник на Владата на Република Македонија, 
распореден на работа во Министерството за внатреш-
ни работи. 

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

Бр . 17-2990/1 Претседател на Владата 
9 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

814. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9 мај 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИС-

ТЕРСТВОТО З А ОДБРАНА 
1. З а државен секретар во Министерството за од-

брана се именува Кирил Горгов, досегашен потсекре-
тар во Министерството за одбрана. 

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

Бр . 17-2899/1 Претседател на Владата 
9 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

815. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15 мај 2001 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР Н А У П Р А В А Т А З А 

БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 

1. З а директор на Управата за безбедност и кон-
траразузнавање, орган во состав на Министерството 
за внатрешни работи, се именува д-р Зоран Верушев-
ски, вонреден професор на Факултетот за безбедност 
во Скопје. 

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

Бр. 17-3041/1 Претседател на Владата 
15 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

816. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 мај 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 

СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО З А ВНАТ-
РЕШНИ РАБОТИ 

1. Се разрешува Љубе Бошковски од должноста 
државен секретар во Министерството за внатрешни 
работи, поради заминување на друга должност. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-3043/1 Претседател на Владата 
15 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

817. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за држав-

ните службеници ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македони-
ја ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
59/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 мај 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИ-

НИСТЕРСТВОТО З А ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За државен секретар во Министерството за 
внатрешни работи се именува Бранко Бојчевски, 
дипл. правник за безбедност. 

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

Бр. 17-3042/1 Претседател на Владата 
15 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

818. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15 мај 2001 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 

НА БИРОТО З А ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

1. Се разрешува Звонко Каширски, од должноста 
директор на Бирото за јавна безбедност, орган во сос-
тав на Министерството за внатрешни работи. 

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

Бр. 17-3040/2 Претседател на Владата 
15 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

819. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15 мај 2001 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО 

З А ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

1. За директор на Бирото за јавна безбедност, ор-
ган во состав на Министерството за внатрешни рабо-
ти, се именува Горан Митевски, досегашен в.д. дирек-
тор на Управата за безбедност и контраразузнавање. 

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

Бр. 17-3039/2 Претседател на Владата 
15 мај 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

820. 
Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 

("Службен весник на РМ" број 32/ 2001), министерот 
за финансии донесе 

П Р А В И Л Н И К 
З А СПРОВЕДУВАЊЕ Н А ЗАКОНОТ 

З А АКЦИЗИТЕ 

I. П О С Т А П К А Н А Н Е П О С Т О Е Њ Е Н А УСЛОВИ 
З А Н А С Т А Н У В А Њ Е Н А А К Ц И З Е Н ДОЛГ З А 
Д О Б Р А К О И СЕ Н А О Ѓ А А Т П О Д Ц А Р И Н С К И 

Н А Д З О Р 

Член 1 

Царински надзор на добра подлежни на акциза 

Согласно членот 4, став 2 од Законот за акцизите, 
под добра подлежни на акциза кои се наоѓаат под ца-
рински надзор согласно царинските прописи, и истов-
ремено во постапка на непостоење на услови за наста-
нување на акцизен долг, се сметаат добрата кои: 

1. им е дозволено привремено чување (документ -
елементарна декларација); 

2. започнале транзитна царинска постапка (доку-
мент - ТИР карнет, сет на ЕЦД за транзит или сет на 
ЕЦД за извоз); 

3. започнале постапка на царинско складирање 
(документ - сет на ЕЦД за увоз); 

4. им е одобрен привремен увоз заради облагоро-
дување (документ сет на ЕЦД за увоз); 

5. им е одобрена преработка под царински надзор 
(документ - ЕЦД за увоз); 

6. им е одобрен привремен увоз (документ - сет на 
ЕЦД за увоз и А Т А карнет); 

7. се внесени во царински зони; 
8. се внесени во слободни економски зони; 
9. им е одобрено посредување во надворешно-тр-

говскиот промет (реекспорт) (документ - сет на ЕЦД 
за увоз или извоз); 

II. А К Ц И З Е Н СКЛАД 

Член 2 

Дефиниција за акцизен склад 

(1) Акцизен склад претставува еден или повеќе ме-
ѓу себе поврзани заградени површини или простории 
кои претставуваат технолошка целина и каде имате-
лот на акцизна дозвола произведува, складира, прима 
или испраќа добра подлежни на акциза во постапка на 
непостоење на услови за настанување на акцизен долг 
и кој треба да биде јасно обележан и физички одделен 
од останатите површини или простории. 

(2) Секој акцизен склад треба да е видливо нуме-
риран. 

Член 3 

Производство на акцизни добра 

(1) Во акцизниот склад може да се произведуваат 
(во форма на здобивање или во форма на преработка) 
само акцизни добра. 

(2) Во еден акцизен склад може да се произведува 
само една група на акцизни добра и тоа: група на ми-
нерални масла, група на алкохол и алкохолни пијала-
ци или група на тутунски добра. 
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Член 4 

Складирање на акцизни добра 

Во акцизниот склад може да се складираат повеќе 
групи на акцизни добра, кои треба да се складираат 
прегледно по групи, видови и артикли. 

Член 5 

Texнички услови за акцизен склад 

(1) Во акцизниот склад може да се наоѓа само оп-
рема која се користи за производство, складирање, 
примање или испраќање на акцизни добра. 

(2) Акцизниот склад треба да биде опремен со оп-
рема која обезбедува точно мерење на количините на 
акцизни добра. Акцизниот склад мора да биде опре-
мен со мерни уреди за утврдување на физичката коли-
чина според пропишаните мерни единици за пооделни 
акцизни добра. Поставувањето на мерните уреди мора 
да обезбеди утврдување на количините на произведе-
ни добра и количините на добрата што го напуштаат 
акцизниот склад. 

Член 6 

Количински услови за акцизен склад 

(1) Акцизната дозвола може да се издаде на лица 
кои самостојно вршат дејност, доколку количината 
испорачана од складот во претходната календарска 
година за најмалку едно акцизно добро е поголема од 
пропишаната во членовите 7, 8 и 9 од овој правилник 
и доколку годишната проценка на количината за ис-
праќање најмалку за едно акцизно добро е над пропи-
шаната. 

(2) Акцизната дозвола може да се издаде и на лица 
кои имаат намера самостојно да вршат дејност, докол-
ку годишната проценка на количината за испраќање 
за најмалку едно акцизно добро биде над пропишана-
та во членовите 7, 8 и 9 од овој правилник. 

(3) Имателот на акцизна дозвола на крајот на се-
која година врши проценка на очекуваното количин-
ско испраќање по одделни акцизни добра за календар-
ската година и најдоцна до крајот на март наредната 
година ја приложува до Управата за јавни приходи. 

(4) Ако со една акцизна дозвола се дозволува ко-
ристење на повеќе акцизни складови, пропишаните 
количини се однесуваат на сите акцизни складови за-
едно. 

(5) Ако акцизниот склад започне со работа во те-
кот на годината, пропишаните количини се определу-
ваат соодветно со времето на работењето на складот. 

Член 7 

Испраќање на алкохол и алкохолни пијалаци 
од акцизен склад 

Од акцизниот склад во една календарска година се 
испраќаат најмалку: 

1. 5.000.000,00 литри пиво или, 
2. 50.000,00 литри пенливо вино или, 
3. 100.000,00 литри вино или, 
4. 1.200,00 литри ферментирани пијалаци или, 
5. 1.200,00 литри меѓупроизводи или, 
6. 2.400,00 литри етил алкохол. 

Член 8 

Испраќање на тутунски добра од акцизен склад 

Од акцизниот склад во една календарска година се 
испраќаат најмалку: 

1. 500 милиони парчиња цигари или, 
2. 100 килограми тутунски добра, освен цигари. 

Член 9 

Испраќање на минерални масла од акцизен склад 

Од акцизниот склад во една календарска година се 
испраќаат најмалку: 

1. 50 милиони литри бензин, односно гасно масло, 
односно керозин или, 

2. 10 милиони килограми масло за ложење (мазут) 
или, 

3. 10 милиони килограми течен нафтен гас или, 
4. 30 тони минерални масла наведени во член 29 од 

Законот за акцизите. 

Член 10 

Отстапување од пропишаните количини 

Од пропишаните количини според членовите 7, 8 и 
9 од овој правилник може да се отстапи врз основа на 
посебно одобрување од Управата за јавни приходи, по 
претходна согласност од министерот за финансии, до-
колку барателот на акцизна дозвола или имателот на 
акцизна дозвола не ја остварил пропишаната количи-
на поради виша сила и доколку со тоа се спречува нас-
танување на поголема стопанска штета. 

Член 11 

Отстапување од пропишаните количини и одредби за 
акцизен склад кои се однесуваат за стокови резерви 

(1) Ако акцизна дозвола бара лице, кое во соглас-
ност со законот е определено да располага со стокови 
резерви, количинските услови односно испраќањата 
се оценуваат од аспект на прописите што го регулира-
ат ова подрачје. 

(2) Доколку во еден акцизен склад се складираат 
акцизни добра по налог на државен орган на Републи-
ка Македонија согласно Законот за стокови резерви, 
овие количини на акцизни добра се третираат како 
добра на Република Македонија кои се наоѓаат во тој 
акцизен склад. 

III. А К Ц И З Н А Д О З В О Л А 

Член 12 

Барање за издавање на акцизна дозвола 

(1) Барањето за издавање на акцизна дозвола што 
се поднесува во Управата за јавни приходи треба да 
содржи: 

1. Податоци за барателот и тоа: идентификација на 
лицето (назив и седиште на фирмата, односно име, 
презиме и адреса на живеење на физичкото лице), 
препис од судскиот или друг регистар од кој може да 
се види дејноста на барателот, единствениот даночен 
број (ЕДБ) или единствениот матичен број (ЕМБГ) на 
барателот. 

2. Податоци за бројот и локацијата на деловните и 
други простории што се користат за извршување на 
дејноста и стекнување на доход; податоци за просто-
риите што се предвидуваат за акцизен склад, со нацрт 
на просторот со обележување на местото каде што 
точно ќе биде акцизниот склад, скица на околината на 
складот; технички опис на просториите на складот. 

3. Подетален опис на акцизната дејност со наброју-
вање на видовите на постапките што ќе се извршуваат 
во акцизниот склад. 

4. Видови на акцизни добра според тарифните оз-
наки од номенклатурата на царинската тарифа, за кои 
се бара акцизната дозвола. 

5. Податоци за планираните количини на акцизни 
добра за производство или складирање за наредната 
календарска година. 



Стр. 3012 - Бр. 40 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 22 мај 2001 

6. Податоци за опремата потребна за извршување 
на акцизната дејност. 

7. Податоци за испраќањето на акцизните добра од 
акцизниот склад по вид, количина и пакување во една 
календарска година. 

8. Изјава дека против барателот не е отпочната 
постапка за стечај или ликвидација. 

9. Име, презиме, адреса на живеење и Е М Б Г на ли-
цето одговорно за работењето со акцизниот склад, оп-
ределено од страна на барателот со депониран потпис 
како и име, презиме и адреса на неговиот полномош-
ник, исто така со депониран потпис. 

10. Уверение дека против барателот не се води 
кривична постапка, издадена од надлежен суд. 

11. Пријавување на одговорните лица за потпишу-
вање на акцизниот документ со депонирани потписи. 

(2) Кон барањето се приложуваат документи од 
надлежните управни, односно инспекциски органи од 
кои се гледа дека просториите наменети за складира-
ње и производство ги исполнуваат условите наведени 
во барањето и тоа: 

- решение за минимални технички услови кои тре-
ба да ги исполнува акцизниот склад; 

- решение за минимални хигиенско-санитарни ус-
лови на акцизниот склад; 

- решение за исполнети мерки, нормативи и стан-
дарди за заштита при работа на акцизниот склад. 

(3) По барање на Управата за јавни приходи бара-
телот треба да обезбеди и други податоци, доколку 
тоа е неопходно за обезбедување на даночните прин-
ципи или на акцизниот надзор. 

(4) Акцизната дозвола ја издава Управата за јавни 
приходи по претходна согласност од министерот за 
финансии. 

Член 13 

Содржина на акцизната дозвола 

(1) Акцизната дозвола ги содржи податоците про-
пишани во член 8 од Законот за акцизите и потребни-
те податоци од член 12 од овој правилник. 

(2) По барање на имателот на акцизна дозвола се 
издава Потврда за издадена акцизна дозвола. 

Член 14 

Знаци на нарушување на даночните принципи 

(1) Под знаци на нарушување на даночните прин-
ципи во смисла на член 6 став 2 од Законот за акцизи-
те се подразбираат особено следните случаи: 

1. пренесување на капиталот во странство; 
2. несразмерно високи изземања за приватни цели 

или позајмици на содружници или припоени претпри-ј а т и ј а ; 
3. менување на кругот на клиентите или на услови-

те за плаќање и испорака; 
4. менување на досегашните добавувачи без порам-

нување на должничко-доверителските обврски; 
5. менување на формата на правниот субјект со ог-

раничување на одговорноста; 
6. честопати врши преценување на залихите при 

попис; 
7. повеќе пати не го предава или ненавремено го 

предава пописот на залихи; 
8. подолго време заостанува со плаќањето на други 

давачки; 
9. не дава податоци за економско-финансиската 

состојба вклучувајќи податоци за потеклото на капи-
талот, одбива контрола на економско-финансиската 
состојба или не дава или дава непотполни, ненавреме-
ни или грешни податоци за пописите, билансите, кни-
гите и другите евиденциски обврски; 

10. повеќепати неточно, ненавремено, на друг на-
чин или воопшто не го пријавува испраќањето на ак-
цизни добра, освен ако за тоа не постои очигледен 
превид; 

11. повеќепати ја има платено акцизата по истеку-
вање на рокот предвиден во член 16 став 1 од Законот 
за акцизи; 

12. акцизата повеќепати му била платена од страна 
на трето лице, без за тоа да постои договор помеѓу 
нив со деловно оправдани причини; 

13. повеќепати одбивал испораки на клиенти, а 
притоа испорачувал на други на кредит, и тоа без си-
гурност за плаќањето; 

14. подолго време со загуби продава акцизни добра 
по замрзнати цени без оправдана причина или доглед-
на намера за порамнување на загубите, а особено при 
перманентно симнување на цените; 

15. стопански е зависен од трети лица или перма-
нентно произведува или складира акцизни добра во 
големи количини за трети лица, без притоа да му биде 
осигурано плаќањето на акцизата; 

16. ако претпријатието учествува во непрегледни 
содружнички односи особено во странство; 

17. ако во капиталот или деловниот развој на прет-
пријатието учествуваат лица кои не плаќале или пла-
ќале акциза во намален износ; учествувале во непла-
ќање или плаќање во намален износ; кои докажливо 
биле извршители или учесници на даночно-казниво 
дело, или пак биле на некој начин поврзани со случај 
на неможност за плаќање на акцизата, врз основа на 
кое дошло до намалување на приходите. 

Член 15 

Гаранција за акцизата 

(1) Гаранција за акцизата согласно член 6 став 2 од 
Законот за акцизите се обезбедува со: 

1. банкарска гаранција или 
2. готовински депозит. 
(2) Од еден имател на акцизна дозвола се бара са-

мо еден инструмент за обезбедување од став 1 на овој 
член. 

IV. ТРАНСПОРТ Н А ДОБРА П О Д Л Е Ж Н И Н А 
А К Ц И З А ВО П О С Т А П К А Н А Н Е П О С Т О Е Њ Е 

Н А УСЛОВИ З А Н А С Т А Н У В А Њ Е 
Н А А К Ц И З Е Н ДОЛГ 

Член 16 

Примена на акцизниот документ 

(1) При транспортот на акцизните добра во пос-
тапка на непостоење на услови за настанување на ак-
цизен долг согласно член 11 став 1 од Законот за ак-
цизите, акцизниот документ се пополнува од страна на 
испраќачот. Листот со број 1 го задржува за себе, а 
листовите со број 2, 3 и 4 од акцизниот документ го 
пратат доброто до примателот. Примателот по прие-
мот на доброто ги оверува листовите со број 2, 3 и 4 од 
акцизниот документ, го задржува листот со број 2 во 
својата евиденција, а листовите со број 3 и 4 од акциз-
ниот документ ги доставува до Управата за јавни при-
ходи најдоцна наредниот работен ден по приемот на 
добрата. Управата за јавни приходи ги оверува листо-
вите со број 3 и 4, листот со број 4 го задржува во сво-
јата евиденција, а листот со број 3 го враќа на прима-
телот кој е должен најдоцна во рок од три дена да го 
достави до испраќачот на доброто. 

(2) При транспортот на акцизните добра во пос-
тапка на непостоење на услови за настанување на ак-
цизен долг согласно член 11 став 2 од Законот за ак-
цизите, акцизниот документ се пополнува од страна на 
испраќачот, а листовите со број 2, 3 и 4 од акцизниот 
документ го пратат доброто до појдовниот царински 
орган каде се врши извозното царинење и започнува 
транзитната постапка, односно добрата се стават под 
царински надзор. По ставањето на увид на добрата кај 
појдовниот царински орган, истиот ги оверува листо-
вите со број 2, 3 и 4 од акцизниот документ. Појдовни-
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от царински орган го задржува листот со број 2 во сво-
јата евиденција, а листовите со број 3 и 4 се враќаат на 
испраќачот на доброто. Испраќачот на добрата, по 
приемот на листови со број 3 и 4 од акцизниот доку-
мент, листот со број 3 го задржува во својата евиден-
ција, а листот со број 4 го доставува до Управата за 
јавни приходи најдоцна наредниот работен ден по при-
емот на листовите со број 3 и 4. 

(3) При транспортот на акцизните добра во пос-
тапка на непостоење на услови за настанување на ак-
цизен долг согласно член 11 став 3 од Законот за ак-
цизите, акцизниот документ се пополнува од увозни-
кот-примател (имател на акцизна дозвола или имател 
на акцизно одобрение) и се поднесува кај царинскиот 
орган заедно со царинската декларацијата со која 
престанува царинскиот надзор во смисла на член 1 од 
овој правилник. Царинскиот орган го оверува акциз-
ниот документ (листовите со број 1, 2, 3 и 4) и листот 
со број 1 го задржува во својата евиденција, а листови-
те со број 2, 3 и 4 од акцизниот документ го пратат 
доброто до примателот. Увозникот-примател по прие-
мот на доброто ги оверува листовите со број 2, 3 и 4 од 
акцизниот документ, го задржува листот со број 2 во 
својата евиденција, а листовите со број 3 и 4 од акциз-
ниот документ ги доставува до Управата за јавни при-
ходи најдоцна наредниот работен ден по приемот на 
добрата. Управата за јавни приходи ги оверува листо-
вите со број 3 и 4, листот со број 4 го задржува во сво-
јата евиденција, а листот со број 3 го враќа на увозни-
кот-приемател кој е должен најдоцна во рок од три де-
на да го достави до царинскиот орган каде што е извр-
шено увозното царинење. 

(4) Испраќачот неодложно ги заведува испратени-
те акцизни добра во својата евиденција. Примателот 
неодложно ги заведува примените акцизни добра во 
својата евиденција. Лицето кое го врши превозот при 
транспортот со себе го носи акцизниот документ. 

(5) Управата за јавни приходи може да одобри, по 
претходна согласност од министерот за финансии, до-
колку движењето на акцизни добра се врши помеѓу 
акцизни складови на ист имател на акцизна дозвола во 
постапка на непостоење на услови за настанување на 
акцизен долг, а за тоа постои стопанска потреба и не 
се нарушуваат даночните принципи, наместо акцизен 
документ примена на упростен акцизен документ. 

(6) Упростениот акцизен документ од став 5 на 
овој член може да биде било кој трговски документ 
кој ги содржи најмалку следните елементи: 

- број на документот; 
- број на акцизниот склад од каде што се испраќаат 

акцизните добра; 
- број на акцизниот склад каде што се примаат ак-

цизните добра; 
- име на превозникот и регистарски број на вози-

лото; 
- ознака: "упростен акцизен документ"; 
- датум на испраќање од акцизниот склад; 
- испратени количини според видот на акцизните 

добра; 
- датум на прием на акцизните добра; 
- примени количини според видот на акцизните 

добра; 
- потпис на примателот. 
(7) Документот од став 6 на овој член треба да би-

де изготвен во два примерока и тоа: 
- првиот примерок се задржува во акцизниот склад 

од каде е испратено акцизното добро, кој неодложно 
се заведува во евиденцијата; 

- вториот примерок го прати акцизното добро до 
акцизниот склад каде се прима доброто, кој неодлож-
но се заведува во евиденцијата. 

Член 17 
Знаци на нарушување на даночните принципи при 

транспорт на добра подлежни на акциза во постапка 
на непостоење на услови за настанување 

на акцизен долг 
Под знаци на нарушување на даночните принципи 

во смисла на член 11 став 4 од Законот за акцизите, 
освен наведените во член 14 од овој правилник, се под-
разбира и: 

1. Повеќепати ненавремено доставување на приме-
рокот од акцизниот документ до Управата за јавни 
приходи или до Царинската управа; 

2. Ако добрата подлежни на акциза неодложно не 
се примени од страна на друг имател на акцизна доз-
вола или од имател на акцизно одобрение или неод-
ложно не се извезени, освен во случај на дефект на 
транспорното средство или сообраќајна незгода или 
виша сила; 

3. Ако транспортот на акцизното добро во постап-
ка на непостоење на услови за настанување на акци-
зен долг не е пропратено со акцизен документ; 

4. Ако имателот на акцизната дозвола не издава 
фактура односно друг документ за испорака на акциз-
ните добра; 

Член 18 

Гаранциј а за транспортот на добра низ акцизната 
територија при непостоење на услови за настанување 

на акцизен долг 

(1) Гаранцијата за транспортот на добра низ акциз-
ната територија при непостоење на услови за настану-
вање на акцизен долг се дава во форма на: 

1. банкарска гаранција или 
2. готовински депозит. 
(2) Минималната вредност на гаранцијата за тран-

спорт на добрата е во висина на пресметаниот акцизен 
долг за овие добра. 

(3) Во случај кога царинскиот орган во согласност 
со царинските прописи бара приложување на инстру-
мент за обезбедување на плаќањето на царинскиот 
долг за акцизните добра, истиот мора да го обезбеди и 
плаќањето на акцизата. 

V. А К Ц И З Е Н ДОКУМЕНТ 

Член 19 

Форма и содржина на акцизниот документ 

(1) Акцизниот документ се состои од четири лис-
тен комплет ( Образец "АД" )и тоа: 

1. лист со број 1 со жолта полна линија по десниот 
раб со широчина од 3 мм - за испраќачот/царинскиот 
орган; 

2. лист со број 2 со сина полна линија по десниот 
раб со широчина од 3 мм - за примателот/царинскиот 
орган; 

3. лист со број 3 со зелена полна линија по десниот 
раб со широчина од 3 мм - за потврдување на прием на 
добрата на испраќачот, и 

4. лист со број 4 со црвена полна линија по десниот 
раб со широчина од 3 ММ -за известување на Управата 
за јавни приходи. 

(2) Акцизниот документ од став 1 на овој член се 
пополнува со машина за пишување или со печатар. 
Пополнетиот акцизен документ не смее да содржи 
бришани, прецртани или допишани податоци. Секоја 
празна рубрика мора да биде прецртана, на таков на-
чин, да не е можно допишување во неа. 

(3) Образецот "АД" е со димензија 210 х 297 мм, со 
максимална должинска толеранција од 5 мм помалку 
или 8 мм повеќе. Образецот мора да е отпечатен на 
самокопирна хартија со најмала маса од 40 гр./м2 и не 
смее да содржи дрвна целулоза. Хартијата треба да 
биде доволно непропустна, за податокот на едната 
страна да не би влијаел на веродостојноста на подато-
кот на другата страна и со отпорност таква, при нор-
мална употреба лесно да не се кине или превиткува. 

(4) Во еден четирилистен комплет на образецот 
"АД" може да се внесат податоци за добрата кои се 
распоредуваат во три тарифни ознаки од Номенклату-
рата на Законот за царинска тарифа, при што сите та-
рифни ознаки треба да припаѓаат на една група акциз-
ни добра (минерални масла, алкохол и алкохолни пи-
јалаци, тутунски добра). 



Стр. 3014 - Бр. 40 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 22 мај 2001 

(5) Образецот на акцизниот документ од став 1 на 
овој член (Образец "АД" ) и начинот на пополнување 
е прилог кон овој правилник и преставува негов соста-
вен дел. 

Член 20 

Губење 
Под губење на акцизни добра се сметаат случаите 

при кои поради непредвидени околности или виша си-
ла акцизните добра веќе не постојат. Кражбата не се 
смета за губење. 

VI. А К Ц И З Н А ПРИЈАВА 

Член 21 

Акцизна приј ава 

(1) До Управата за јавни приходи, одделно по гру-
пи на акцизни добра, се доставуваат: 

1. Акцизна пријава за минерални масла (Образец 
"АКЦ-ММ"); 

2. Акцизна пријава за алкохол и алкохолни пијала-
ци, освен за меѓупроизводи и етил алкохол за кои ак-
цизата се плаќа со користење на контролни марки 
(Образец "АКЦ-ААП") ; 

(2) Имателот на акцизна дозвола кој има повеќе од 
еден акцизен склад, може да достави заедничка акциз-
на пријава за сите акцизни складови. 

(3) Обрасците на акцизните пријави од став 1 на 
овој член и начинот на пополнување е прилог кон овој 
правилник и преставува негов составен дел. 

VII. О Д О Б Р Е Н И Е З А А К Ц И З Н О - П О В Л А С Т Е Н О 
К О Р И С Т Е Њ Е 

Член 22 

Варање за издавање на одобрение 
за акцизно-повластено користење 

(1) Барање за издавање на одобрение за акцизно-
повластено користење што се поднесува во Управата 
за јавни приходи треба да содржи: 

1. Податоци за барателот и тоа: идентификација на 
лицето (назив и адреса на фирмата, односно име, пре-
зиме и адреса на живеење на физичкото лице), препис 
од судскиот или друг регистар од кој може да се види 
дејноста на барателот, единствениот даночен број 
(ЕДБ) или единствениот матичен број (ЕМБГ) на ба-
рателот; 

2. Подетален опис на дејноста кај која се користат 
акцизни добра и локацијата на производството, каде 
што ќе се користат акцизните добра; 

3. Видовите и количините на акцизните добра за 
кои се бара акцизно-повластено користење наменети 
за цели од член 25 став 1, точки 1 и 4, член 32 и член 
39 од Законот за акцизи, а кои се потребни за произ-
водството односно складирање за наредната кален-
дарска година. 

4. Опис на просториите (производни, складишни 
или слични) во кои ќе бидат сместени акцизно-повлас-
тените добра, како и опис на мерните уреди со кои ќе 
се утврдува количината на произведените, складира-
ните и употребените акцизни добра согласно меѓуна-
родните стандарди; 

5. Изјава дека против барателот не е отпочната 
постапка за стечај или ликвидација; 

6. Име, презиме, адреса на живеење и Е М Б Г на ли-
цето одговорно за користењето на акцизно-повласте-
ните добра определено од барателот, со депониран 
потпис, како и име, презиме и адреса на неговиот пол-
номошник, исто така со депониран потпис. 

(2) Одобрението за акцизно повластено користење 
го издава Управата за јавни приходи по претходна сог-
ласност од министерот за финансии. 

Член 23 

Содржина на одобрението за акцизно-повластено 
користење 

(1) Одобрението за акцизно-повластено користе-
ње ги содржи податоците пропишани во член 21 од 
Законот за акцизите и потребните податоци од член 
22 од овој правилник. 

(2) По барање на имателот на акцизно одобрение 
се издава Потврда за издаденото акцизно одобрение. 

VIII. А К Ц И З Н И О С Л О Б О Д У В А Њ А 

Член 24 

Акцизни ослободувања за дипломатски и конзуларни 
претставништва и меѓународни организации 

(1) За остварување на ослободување од акциза на 
добрата подлежни на акциза согласно член 24 став 1 
точка 1 од Законот за акцизите, до царинскиот орган 
се доставува потврда од Министерството за надвореш-
ни работи во која е наведено дека ослободувањето од 
акциза е врз основа на посебни спогодби склучени со 
земјата-испраќач, а врз основа на начелото на рецип-
роцитет. 

(2) За остварување на ослободување од акциза на 
добрата подлежни на акциза согласно член 24 став 1 
точка 2 од Законот за акцизите, до царинскиот орган 
се доставува потврда од Министерството за надвореш-
ни работи во која е наведено дека ослободувањето од 
акциза е врз основа на условите кои се утврдени со ме-
ѓународни договори за основање на овие организации. 

(3) За остварување на ослободување од акциза на 
добрата подлежни на акциза согласно член 24 став 1 
точка 3 од Законот за акцизите, до царинскиот орган 
се доставува сертификат издаден од воените сили на 
договорните страни на Северноатланскиот Пакт. 

Член 25 
Акцизни ослободувања на акцизни добра кои се ко-
ристат како проба за анализа, за неопходни произ-

водствени тестови, научни цели или 
научно- истражувачки цели 

(1) Согласно член 25 став 1 точки 1 и 4 од Законот 
за акцизите, се ослободуваат од акциза добрата кои, 
заради утврдување на нивниот состав, квалитет или 
други технички карактеристики, се наменети како 
проба за анализа, за неопходни производствени тесто-
ви, за научни цели или за научно-истражувачки цели. 

(2) Ослободувањето од акциза е дозволено само за 
онаа количина на добра која е потребна за целите од 
став 1 на овој член. 

(3) Ослободувањето од акциза се дозволува само 
под услов, добрата во целина да се употребат или 
уништат. 

(4) Ослободувањето од акциза не важи за добра 
кои по завршувањето на целите од став 1 на овој член 
се наменети за продажба. 

(5) За остварување на ослободувањето од акциза 
согласно член 25 став 1 точка 1 и 4 од Законот за ак-
цизите, барателот треба задолжително да ги достави 
следните документи: 

1. Изјава од подносителот на барањето за намен-
ско користење на акцизните добра во согласност со 
условите во став 1 и 3 на овој член; 

2. Фактура или друг документ во кој е наведена ко-
личината на акцизните добра која треба да соодветс-
твува со став 2 на овој член; 

3. Одобрение за акцизно повластено користење. 

Член 26 

Акцизни ослободувања на акцизни добра кои 
се уништуваат под даночен надзор 

(1) Доколку акцизните добра подлежни на акциза 
за кои не е настаната акциза, се неупотребливи и по-
ради тоа треба да се уништат, имателот на акцизна 
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дозвола или одобрение ја известува Управата за јавни 
приходи за местото, видот и количината на акцизните 
добра што има намера да ги уништи и ја опишува при-
чината за неупотребливост. Управата за јавни прихо-
ди го утврдува датумот на уништување и за тоа го из-
вестува имателот на акцизната дозвола или одобрени-
ето. 

(2) За уништувањето на акцизните добра под дано-
чен надзор се составува записник кој го потпишуваат 
овластените лица од Управата за јавни приходи и ов-
ластените лица од имателот на акцизна дозвола од-
носно одобрение. 

Член 27 

Aкцизни ослободувања на акцизни добра кои 
се денатурираат под даночен надзор 

(1) Под денатуриран алкохол се подразбира алко-
хол (етанол) кој е денатуриран со средство кое се сос-
тои од суров метил-алкохол (метанол) и дрвено масло 
и во волуменски размер 8:0,5 (на осум литри метил-ал-
кохол доаѓаат до 0,5 литри дрвено масло). Метил-ал-
кохолот и дрвеното масло мораат претходно да се из-
мешаат и таа мешаница во количество од 4 кг се дода-
ва на секои 100 л алкохол кој се денатурира. 

(2) Ако употребата на наведениот денатурант од 
став 1 на овој член поради технолошките процеси не е 
соодветна за намените од член 39 од Законот за акци-
зите, Управата за јавни приходи може да дозволи да се 
употреби друг денатурант. 

(3) За денатурирање на акцизните добра под дано-
чен надзор се составува записник кој го потпишуваат 
овластените лица од Управата за јавни приходи и ов-
ластени лица од барателите за денатурирање. 

Член 28 

Aкцизни ослободувања на акцизни добра кои патни-
кот ги носи со себе од странство во својот личен 

багаж, ако не се од комерцијална природа 

Патникот може во согласност со член 25 став 1 
точка 5 од Законот за акцизите да го оствари правото 
за ослободување од акциза на добрата кои ги носи со 
себе од странство во својот личен багаж, доколку ис-
тите се ослободени од плаќање на увозни давачки сог-
ласно царинските прописи. 

IX. В Р А Ќ А Њ Е ИЛИ Н Е П Л А Ќ А Њ Е 
Н А А К Ц И З А Т А 

Член 29 

Дoкaзи за враќање или неплаќање на акциза 

(1) Кон барањето за враќање на платената акциза 
за акцизните добра, согласно член 26 став 1 точка 1 од 
Законот за акцизите, кои повторно се предадени во 
акцизниот склад се доставуваат следните документи: 

1. испратница и фактура од лицето кое ги враќа 
добрата на имателот на акцизната дозвола; 

2. изјава за причините за враќањето на добрата во 
акцизниот склад; 

3. доказ за платената акциза. 
(2) Како доказ за неплаќање на акцизата за акциз-

ните добра, согласно член 26 став 1 точка 1 од Зако-
нот за акцизите, кои повторно се предадени во акциз-
ниот склад во период пократок од акцизниот период, 
се доставуваат следните документи: 

1. испратница и фактура од лицето кое ги враќа 
добрата на имателот на акцизната дозвола; 

2. изјава за причините за враќањето на добрата во 
акцизниот склад. 

(3) Како доказ за враќање на платената акциза за 
акцизните добра, согласно член 26 став 1 точка 2 од 
Законот за акцизите, кои се уништуваат или потполно 
денатурираат под даночен надзор се доставуваат след-
ните документи: 

1. записник кој го потпишуваат овластените лица 
од Управата за јавни приходи и овластени лица од ба-
рателите за денатурирање; 

2. фактура за набавени акцизни добра; 
3. доказ за платената акциза. 
(4) За неплаќање на акцизата за акцизните добра, 

согласно член 26 став 1 точка 2 од Законот за акцизи-
те, кои се уништуваат или потполно денатурираат под 
даночен надзор се доставуваат следните документи: 

1. записник кој го потпишуваат овластените лица 
од Управата за јавни приходи и овластени лица од ба-
рателите за денатурирање; 

2. фактура за набавени акцизни добра; 
3. доказ дека се произведени во акцизниот склад. 

X. М И Н Е Р А Л Н И МАСЛА 

Член 30 

Обележување на минерални масла 

(1) Гасните масла наведени во член 30 став 1 од За-
конот за акцизите кои се употребуваат како гориво за 
греење се обележуваат со средство за обележување со 
црвена боја и други состојки кои можат да се утврдат 
само со хемиски тест. 

(2) Керозинот наведен во член 30 став 1 од Зако-
нот за акцизите кој се употребува како гориво за грее-
ње се обележува со средство за обележување со зеле-
на боја и други состојки кои можат да се утврдат само 
со хемиски тест. 

(3) Направите за обележување треба да бидат пред 
нивното инсталирање во акцизниот склад технички 
прегледани и да поседуваат одобрение од надлежниот 
орган за стандардизација и метрологија, а по потреба 
и да се пломбираат. 

(4) Средството за обележување се состои од: 
- 5 гр. N-Ethyl-l-(4-phenylazophenylazo)-naphtyl-2-amin 

или 
- 6,5 гр. N-Ethyhexyl-l-(tolylazotolylazo)naphtyl-2-amin 

или 
- 7,4 гр. N-Tridecyl-l-(tolylazotolylazo)naphtyl-2-amin 

или 
мешавина од овие материи со слично дејство на 

бојосување и 10 гр. 2-Furancarbaldehyd (Furfurol) (Обеле-
жувач 1) или 

5,4 гр. N-Ethyl-N-[2-(l-isobutoxyethoxy)ethul]azobenzol-
4-amin (Обележувач 2), рамномерно растворени во 
1.000 кг минерално масло. 

Член 31 

Постапка за примена на акцизното ослободување 
на минерални масла 

(1) Имателот на акцизна дозвола го применува ак-
цизното ослободување на минерални масла за намени-
те од член 32 став 1 од Законот за акцизите на следни-
от начин: 

1. Минералните масла се испраќаат од акцизниот 
склад врз основа на писмена нарачка од имател на 
одобрение за акцизно повластено користење, во која 
мора да се наведе видот и количината на минералното 
масло; 

2. Имателот на одобрение за акцизно повластено 
користење пред преземањето на минералните масла, 
односно пред доставувањето на фактурата, на имате-
лот на акцизната дозвола да му даде писмена изјава 
дека минералните масла ќе ги користи исклучиво за 
намена од член 32 став 1 од Законот за акцизите (со 
наведување на соодветната точка). Во писмената изја-
ва треба да се наведе и бројот и датумот на издаденото 
одобрение врз основа на кое може да се испраќа мине-
ралното масло ослободено од акциза со напомена де-
ка се уште не е искористена количината на акцизните 
добра наведена во одобрението; 
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3. На фактурата да ја запише клаузулата дека ми-
нералните масла се испратени без пресметана акциза 
и врз основа на писмена изјава на имател на одобре-
ние за акцизно повластено користење; 

4. Да ја чува од имателот на одобрение за акцизно 
повластено користење добиената изјава и примерокот 
од фактурата. 

(2) Ако минералните масла се испраќаат врз осно-
ва на договор за сукцесивни испораки, писмената изја-
ва од став 1 точка 2 на овој член може да биде дадена 
во првата нарачка или во договорот за сукцесивни ис-
пораки, а кај понатамошните набавки имателот на ак-
цизна дозвола на фактурата се повикува на бројот и 
на датумот на таа нарачка односно на договорот за 
сукцесивни испораки во кој е дадена таква писмена из-
јава. 

(3) Имателот на акцизна дозвола води евиденција 
за иматели на одобрение за акцизно повластено ко-
ристење наведени во овој член и евиденција за испра-
тените количини на акцизни добра, по видови, ослобо-
дени од акциза и копија од овие евиденции доставува 
до Управата за јавни приходи до крајот на наредниот 
месец по истек на акцизниот период. 

(4) Под користење на воздухопловно средство за 
приватни намени во смисла на член 32 став 1 точка 2 
од Законот за акцизите се смета користењето на воз-
духопловното средство за непрофитна дејност од стра-
на на сопственикот, изнајмувачот или друго лице, кога 
не се употребува за превоз на патници или добра или 
за извршување на услуги со надомест. 

Член 32 

Опремување на производствениот акцизен склад 
за минерални масла 

(1) Акцизниот склад за минерални масла треба да 
биде опремен така што да овозможи непречен увид во 
производството и складирањето на акцизните добра. 

(2) Складишните резервоари во акцизниот склад 
за минерални масла треба да бидат стандардизирани, а 
уредите за точење на минерални масла мораат да би-
дат опремени со мерни инструменти. 

Член 33 

Опремување на акцизен склад за цели 
на складирање на минерални масла 

(1) Просториите за складирање на минерални мас-
ла во рамките на акцизниот склад треба да бидат така 
организирани, што минералните масла од различен 
вид ќе се складираат одвоено и прегледно. 

(2) Складишните резервоари во акцизниот склад 
за минерални масла треба да бидат стандардизирани, а 
уредите за точење на минерални масла мораат да би-
дат опремени со мерни инструменти. 

(3) Имателот на акцизна дозвола (складиштарот) 
треба да ги обележи складишните простории со чит-
ливи натписи " А К Ц И З Е Н СКЛАД З А МИНЕРАЛ-
Н И МАСЛА". 

XI. АЛКОХОЛ, А Л К О Х О Л Н И П И Ј А Л А Ц И 

Член 34 

Контролна марка за обележување на меѓупроизводи 
и етил-алкохол 

(1) Контролна марка се изработува од бездрвна 
хартија во правоаголна форма со димензии 130 мм х 20 
мм; и 

2) Основната боја на контролната марка е црвена. 
3) Образецот на контролната марка е даден во 

прилог на овој правилник и претставува негов соста-
вен дел. 

(4) Контролната марка, ги има следните елементи: 

1. на левата и десната страна во вертикална насока 
е отпечатен текстот "контролна марка"; 

2. во средината на горниот дел,во хоризонтална на-
сока се отпечатени заштитните броеви; 

3. во средината на долниот дел под заштитните 
броеви во хоризонтална насока се отпечатени заштит-
ните ознаки; 

4. во долниот дел, на левата страна , во хоризон-
тална насока е отпечатен процентот на алкохол; и 

5. во долниот дел на десната страна, во хоризон-
тална насока е отпечатена зафатнината на комерци-
јалното пакување (шише) во литри. 

(5) Министерството за финансии определува лице 
на кое го доверува печатењето на контролните марки, 
кое обезбедува посебен режим на заштита и сигур-
ност, за што се склучува договор. 

(6) При печатењето на контролните марки присут-
но е овластено лице од Управата за јавни приходи. 

(7) Управата за јавни приходи ги презема контрол-
ните марки од печатница' и ги чува во трезор, или тоа 
го доверува на Народната банка на Република Маке-
донија со договор. 

(8) Имателот на акцизната дозвола или увозникот, 
ги пријавува до Управата за јавни приходи, планира-
ните количини на контролни марки за наредната годи-
на, искажани по тримесечја, најдоцна до 30-ти ноем-
ври во тековната година. 

(9) Имателот на акцизната дозвола или увозникот, 
своите месечни потреби од контролни марки ги прија-
вуваат од 1-ви до 05-ти во месецот за наредниот месец. 

(10) Пријавата од став 8 на овој член се поднесува 
до Управата за јавни приходи на образецот - Пријава 
за планираните количини на контролни марки за обе-
лежување на меѓупроизводи и етил алкохол ("П-
МЕА") кој е составен дел на овој правилник. 

(11) Издавање на контролните марки се врши по 
барање на имателот на акцизната дозвола или увозни-
кот еднаш во месецот и тоа на 05-ти во месецот. Ако 
датумот паѓа во неработен ден, издавањето се врши во 
првиот нареден работен ден. 

(12) Издавањето на контролните марки се врши на 
посебен образец - Барање за преземање на контролни 
марки за обележување на меѓупроизводи и етил алко-
хол ("Б-МЕА"), кој е составен дел на овој правилник. 

(13) Контролните марки се издаваат во најмал број 
од 600 парчиња, според одделна серија и одделни озна-
ки. 

(14) Имателот на акцизната дозвола или увозни-
кот ги подига контролните марки преку овластено ли-
це. 

(15) При преземањето на контролните марки, има-
телот на акцизна дозвола или увозникот поднесува до-
каз за платените трошоци за нивно печатење, тран-
спорт, чување и издавање. 

(16) За издадените контролни марки, Управата за 
јавни приходи решението за долгот за контролни мар-
ки го издава во висина на нивната акцизна вредност. 

(17) При увозот, на царинскиот орган се поднесува 
решението од став 16 од овој член. 

(18) На имателот на акцизната дозвола или на 
увозникот му се признава на име оштетени контролни 
марки растур 0,3% од преземените контролни марки. 

(19) Контролната марка се лепи на секое поеди-
нечно комерцијално пакување, на тој начин што сре-
дината на контролната марка се лепи на затворачот, а 
останатите делови на грлото од едната и другата стра-
на, така што при отворањето на поединечното комер-
цијално пакување да се оштети марката. 

(20) Контролните марки се лепат редоследно, спо-
ред серијата. 

Член 35 

Постапка за примена на акцизно ослободување 
за алкохол и алкохолни пијалаци 

(1) Имателот на акцизна дозвола го применува ак-
цизното ослободување на етил алкохол за намените 
од член 39 став 1 од Законот за акцизите на следниот 
начин: 
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1. Етил алкохолот се испраќа од акцизниот склад 
врз основа на писмена нарачка од имател на одобре-
ние за акцизно повластено користење, во која треба 
се наведува видот и количината на етил алкохолот; 

2. Имателот на одобрение за акцизно повластено 
користење пред преземањето на етил алкохолот, од-
носно пред доставувањето на фактурата, на имателот 
на акцизната дозвола му дава писмена изјава дека 
етил алкохолот ќе го користи исклучиво за намена од 
член 39 став 1 од Законот за акцизите (со наведување 
на соодветната точка). Во писмена изјава треба да се 
наведе и бројот и датумот на издаденото одобрение 
врз основа на кое може да се испраќа етил алкохол ос-
лободен од акциза со напомена дека се уште не е иско-
ристена количината на акцизните производи на кои се 
однесува одобрението; 

3. На фактурата ја запишува клаузулата дека етил 
алкохолот е испратен без пресметка на акцизата и врз 
основа на писмена изјава на имател на одобрение за 
акцизно повластено користење; 

4. Од имателот на одобрение за акцизно повласте-
но користење ја чува добиената изјава и примерокот 
од фактурата. 

(2) Ако етил алкохолот се испраќа врз основа на 
договор за сукцесивни испораки, писмената изјава од 
став 1 точка 2 на овој член може да биде дадена во пр-
вата нарачка или во договорот за сукцесивни испора-
ки, а кај понатамошните набавки имателот на акцизна 
дозвола на фактурата се повикува на бројот и на дату-
мот на таа нарачка односно на договорот за сукцесив-
ни испораки во кој е дадена таква писмена изјава. 

(3) Имателот на акцизна дозвола води евиденција 
за иматели на одобрение за акцизно повластено ко-
ристење наведени во овој член и евиденција за испра-
тените количини на акцизни добра, по видови, ослобо-
дени од акциза и копија од овие евиденции доставува 
до Управата за јавни приходи до крајот на наредниот 
месец по истек на акцизниот период. 

Член 36 
Резервоари за етил-алкохол 

1) Резервоарите треба да бидат стандардизирани. 
2) Резервоарите треба да бидат опремени со про-

зорчиња и мерна скала. Прозорчињата треба да имаат 
регулатор. Доколку на резервоарот не можат да се 
вградат прозорчиња, на него треба да се вгради мерен 
уред, кој во секој момент може да ја определи количи-
ната во резервоарот. На поголемите резервоари се 
вградуваат додатни вентили на различни висини со 
цел земање проби. Сите складишни резервоари се 
обележани. 

(3) Управата за јавни приходи, по претходна сог-
ласност од министерот за финансии, одобрува исклу-
чоци од став 2 на овој член, доколку со тоа не се нару-
шуваат даночните принципи. 

Член 37 
Мерење на количини за пиво 

(1) Кога пивото се пакува во стаклени шишиња со 
различна зафатнина (МКС ЕБ6.020) или садови од 
друг материјал кои не го менуваат квалитетот на пи-
вото, количините се мерат според онаа наведена на 
пакувањето. 

(2) Управата за јавни приходи, по претходна сог-
ласност од министерот за финансии, може по барање 
да дозволи количините да се утврдуваат на друг начин 
освен според оние наведени на пакувањата доколку со 
тоа не се нарушуваат даночните принципи. 

Член 38 
Специјална извозна марка за обележување 

на меѓупроизводи и етил-алкохол 

(1) Меѓупроизводи и етил-алкохол што се извезу-
ваат во постапка на непостоење на услови за настану-
вање на акцизен долг за кои инодобавувачот не доста-
вил контролна марка, се обележуваат со специјална 
извозна марка. 

(2) Специјална извозна марка за обележување на 
меѓупроизводи и етил - алкохол се изработува од без-
дрвна хартија во правоаголна форма со димензии 
130мм х 20мм. 

(3) Образецот на специјалната извозна марка за 
обележување на меѓупроизводи и етил - алкохол е да-
ден во прилог на овој правилник и претставува негов 
составен дел. 

(4) Основната боја на специјалната извозна марка 
за обележување на меѓупроизводи и етил - алкохол е 
виолетова. 

(5) Образецот на специјалната извозна марка за 
обележување на меѓупроизводи и етил - алкохол од 
став 1 на овој член, ги има следните елементи: 

1. на левата страна во вертикална насока е отпеча-
тен текстот "for export" ; 

2. на десната страна во вертикална насока е отпе-
чатен текстот "за извоз"; 

3. во горниот дел се втиснати заштитни броеви, а 
во долниот дел заштитни ознаки. 

XII. ТУТУНСКИ Д О Б Р А 

Член 39 

Контролни марки за обележување на тутунски добра 

(1) Контролните марки се изработуваат од бездрв-
на хартија во правоаголна форма со димензии: 

1. тип 1 со 23 мм х 45 мм; 
2. тип 2 со 28 мм х 48 мм; 
3. тип 3 со 23 мм х 49 мм; 
4. тип 4 со 20 мм х 44 мм; 
5. тип 5 со 19 мм х 45 мм; 
6. тип 6 со 25 мм х 44 мм. 
(2) Обрасците на контролните марки се прилог на 

овој правилник и претставуваат негов составен дел. 
(3) Основната боја на контролни марки е црвена. 
(4) Обрасците на контролни марки од тип 1, 2, 3, 4, 

5 и 6 од став 1 точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој член, ги 
имаат следните елементи: 

1. на левата страна во вертикална насока е отпеча-
тен текстот "контролна марка"; 

2. на десната страна во вертикална насока е отпе-
чатен текстот "20 цигари", или "25 цигари", или (соод-
ветен број) пури или цигарилоси, или (соодветно ко-
личество) грамови на тутун за пушење; 

3. во горниот дел се втиснати заштитни броеви, а 
во долниот дел заштитни ознаки. 

(5) Министерството за финансии определува лице 
на кое го доверува печатењето на контролните марки, 
кое обезбедува посебен режим на заштита и сигур-
ност, за што се склучува договор. 

(6) При печатењето на контролните марки присут-
но е и овластено лице од Управата за јавни приходи. 

(7) Управата за јавни приходи ги презема контрол-
ните марки од печатницата и ги чува во трезор или 
тоа го доверува на Народната банка на Република Ма-
кедонија со договор. 

(8) Имателот на акцизна дозвола или увозникот ги 
пријавува до Управата за јавни приходи, планираните 
количини на контролни марки за наредната година, 
искажани по тримесечја, најдоцна до 30 ноември во 
тековната година. 

(9) Имателот на акцизна дозвола или увозникот 
своите месечни потреби од контролни марки ги прија-
вуваат од 5-ти до 10-ти во тековниот месец за наредни-
от месец. 

(10) Пријавата од став 8 на овој член се поднесува 
до Управата за јавни приходи на образецот - Пријава 
за планирани количини на контролни марки за обеле-
жување на тутунски добра ("П-ТД") кој е составен дел 
на овој правилник. 

(11) Издавањето на контролните марки се врши 
три пати во месецот и тоа: на 10-ти во месецот, на 20-
ти во месецот и во последниот ден од месецот. Ако да-
тумот паѓа во неработен ден, издавањето се врши во 
првиот нареден работен ден. 
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(12) Издавањето на контролните марки се врши на 
посебен образец - Барање за преземање на контролни 
марки за обележување на тутунски добра ("Б-ТД"), 
кој е составен дел на овој правилник. 

(13) Производителот или увозникот овластува ли-
це кое ќе врши подигање на контролните марки. 

(14) При преземањето на контролните марки, про-
изводителот или увозникот поднесува доказ за плате-
ните трошоци за нивно печатење, транспорт, чување и 
издавање. 

(15) За издадените контролни марки, Управата за 
јавни приходи решението за долгот за контролни мар-
ки го издава во висина на нивната акцизна вредност. 

(16) При увозот, на царинскиот орган се поднесува 
решението од став 15 од овој член. 

(17) На производителот или увозникот им се приз-
нава на име оштетени контролни марки растур 1 % од 
преземените контролни марки. 

(18) Контролните марки од тип 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од 
став 1 точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој член се лепат на се-
која поединечна кутија за пакување на 20 или 25 пар-
чиња цигари или (соодветен број) пури или цигарило-
си, или (соодветно количество) грамови на тутун за 
пушење. 

(19) Koнтрoлнитe марки се лепат редоследно спо-
ред серијата. 

(20) Koнтрoлнитe марки за цигари се издаваат во 
најмал број од 50.000 парчиња, според одделна серија 
за секој тип на контролна марка. 

Член 40 

Специјални извозни марки за обележување 
на тутунски добра 

(1) Тутунските добра што се извезуваат во постап-
ка на непостоење на услови за настанување на акци-
зен долг за кои инодобавувачот не доставил контрол-
ни марки, се обележуваат со специјални извозни мар-
ки. 

(2) Специјалните извозни марки за обележување 
на тутунски добра се изработуваат од бездрвна харти-
ја во правоаголна форма со димензии: 

1. тип 1 со 23 мм х 45 мм; 
2. тип 2 со 23 мм х 49 мм; 
(3) Обрасците на специјалните извозни марки за 

обележување на тутунски добра се прилог на овој пра-
вилник и претставуваат негов составен дел. 

(4) Основната боја на специјалните извозни марки 
за обележување на тутунски добра е виолетова. 

(5) Обрасците на специјалните извозни марки за 
обележување на тутунски добра од тип 1 и 2 од став 1 
точки 1 и 2 на овој член, ги имаат следните елементи: 

1. на левата страна во вертикална насока е отпеча-
тен текстот "for export"; 

2. на десната страна во вертикална насока е отпе-
чатен текстот "за извоз"; 

3. во горниот дел се втиснати заштитни броеви, а 
во долниот дел заштитни ознаки. 

XIII. Е В И Д Е Н Ц И И И ОБВРСКИ 

Член 41 

Водење на евиденции на имател на акцизна дозвола 

(1) За водење на евиденции согласно член 9 и 52 од 
Законот за акцизите, потребни се и следните подато-
ци: 

1. Состојба на залихи на акцизните добра во поче-
токот на секое календарско тримесечје; 

2. Количина и вредност на набавени акцизни добра 
со вклучена акциза; 

3. Вредност на примени акцизни добра по преста-
нок на царинскиот надзор во смисла на член 4 став 2 
од Законот за акцизите, од други акцизни складишта, 
од повластени корисници; 

4. Вредност и количина на испратени акцизни доб-
ра кон друг акцизен склад, кон имател на акцизно 
одобрение, за извоз, кон дипломатски и конзуларни 
претставништва и меѓународни организации, кон вое-
ните сили на Северноатланскиот пакт и други испра-
ќања на акцизни добра кои се ослободени од акциза 
согласно член 25 точки 1, 2, 3 и 4 од Законот за акци-
зите; 

5. Употребени акцизни добра како материјал за 
производство на други акцизни добра, како мостра за 
анализа во врска со тестирање на производството, од-
носно за научни цели; 

6. Употребени акцизни добра за царинска контро-
ла и за контрола на квалитетот која во акцизниот 
склад ја извршува овластено лице; 

7. Уништување на акцизните добра под даночен 
надзор, кусокот што се создал поради непредвидени 
околности или виша сила (освен кражба) или произ-
легува од процесот на производство, складирање или 
превоз на добрата; 

8. Денатурирање на алкохолот во согласност со 
член 25 став 1 точка 3 од Законот за акцизите; 

9. Пуштање на акцизни добра во акцизно-правен 
слободен промет, вклучувајќи ги и количините на ак-
цизни добра за потрошувачка во акцизниот склад. 

(2) Имателот на акцизна дозвола води евиденција 
согласно претходниот став, така да во секој момент се 
утврдува состојбата со залихите на акцизните добра 
според видот и количините, како и збирни податоци 
по групи на акцизни добра. 

(3) Имателот на акцизната дозвола ја води и чува 
евиденцијата во акцизниот склад. 

(4)У правата за јавни приходи може во секое вре-
ме, од имателот на акцизната дозвола, да побара да се 
изврши попис на акцизните добра во акцизниот склад. 

(5) Надлежниот орган може од акцизниот склад 
без надомест да зема примероци од акцизни добра за 
истражување. 

(6) Имателот на акцизна дозвола треба неодложно 
написмено да ја известува Управата за јавни приходи 
за задолжувањата, очекуваната или заведената нелик-
видност, како и за започнување на постапка на стечај. 

(7) Управата за јавни приходи треба неодложно 
написмено да биде известена од наследниците за смрт-
та на имателот на акцизна дозвола, од ликвидаторите 
за решението за ликвидација, од имателот на акцизна 
дозвола и стечајниот управник за постапката на сте-ч а ј . 

Член 42 

Водење на евиденции на имател на акцизно одобрение 

(1) За водење на евиденции согласно член 22 и 52 
од Законот за акцизите, потребни се и следните пода-
тоци: 

1. состојба на залихи на акцизни добра во почето-
кот на секое календарско тримесечје; 

2. количини на акцизни добра транспортирани во 
постапка на непостоење на услови за настанување на 
акцизен долг по престанокот на царинскиот надзор во 
смисла на член 4 став 2 на Законот за акцизите и од 
иматели на акцизна дозвола; 
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3. збирни податоци за примените количини на ак-
цизни добра во акцизниот период; 

4. користење на акцизни добра за намените од 
член 25 став 1 точки 1 и 4, член 32 и член 39 од Зако-
нот за акцизите; 

5. количината на уништени акцизни добра под да-
ночен надзор, кусокот што се создал поради непредви-
дени околности или виша сила (освен кражба) или кој 
произлегува од процесот на производство, складирање 
или превоз на добрата; 

(2) Имателот на акцизно одобрение води евиден-
ција согласно претходниот став така што во секој мо-
мент може да се утврди состојбата со залихите на ак-
цизните добра според видот и количините, како и 
збирни податоци по групи на акцизни добра. 

(3) Евиденцијата на залихи на акцизни добра има-
телот на акцизно одобрение ја става на располагање 
на Управата за јавни приходи на нејзино барање. 

(4) Управата за јавни приходи може било кога да 
бара попис на акцизните добра во местото на акцизно 
повластено користење. 

(5) Доколку дојде до загуби на повластени акцизни 
добра кои се повисоки од вообичаените согласно ут-
врдените стандарди, имателот на акцизно одобрение 
треба тоа неодложно да го пријави кај надлежниот ор-
ган. 

(6) Надлежниот орган може од акцизниот склад 
без надомест да зема примероци од акцизни добра за 
истражување. 

(7) Имателот на акцизна дозвола треба неодложно 
на писмено да ја известува Управата за јавни приходи 
за задолжувањата, очекуваната или заведената нелик-
видност, како и за започнување на постапка на стечај. 

XIV. П Р Е Б И В А Њ Е Н А А К Ц И З А Т А СОДРЖАНА 
ВО З А Л И Х И Т Е 

Член 43 

Попис на залихи 

Лицата кои сакаат да извршат пребивање на акци-
зата содржана во залихите на минерални масла и пиво 
согласно член 63 од Законот за акцизите, должни се 
да ги утврдат залихите со попис извршен на 30 јуни 
2001 година пооделно по тарифна припадност и тоа од 
тарифен број 1 и тарифен број 3 точка 2 од Тарифата 
на акцизите која е составен дел на Законот за акцизи-
те ("Службен весник на РМ" бр.78/93 и 11/2001). 

Член 44 

Услови за користење на правото на пребивање 
на акцизата 

(1) За да се оствари правото на пребивање на акци-
зата, треба кумулативно да се исполнети следните ус-
лови: 

1. Добрата на залиха да се набавени пред 01 јули 
2001 година согласно Законот за акцизите ("Службен 
весник на РМ" бр. 78/93 и 11/2001) или се увезени пред 
овој датум; 

2. За добрата на залиха да се поседува фактура сог-
ласно член 14-б став 11 од Законот за акцизите 
("Службен весник на РМ" бр. 78/93 и 11/2001) и истата 
да е платена во целост и безготовински; 

3. За увезените добра на залиха, да поседува царин-
ски документ од кој произлегува дека е платена акци-
зата при увоз; 
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(2) Условите од став 1 точките 2 и 3 треба да бидат 
исполнети најдоцна до истекот на рокот за поднесува-
ње на првата акцизна пријава. 

Член 45 

Докажување на исполнетоста на условите 
за пребивање на акцизата 

(1) Докажувањето на исполнетост на условите за 
пребивање на акцизата се врши со поднесување на об-
разец АКЦ-3 (акциза на залиха на минерални масла и 
пиво со состојба на 30.06.2001 година), кој е прилог на 
овој правилник и е негов составен дел. 

(2) Со првата акцизна пријава по примена на Зако-
нот за акцизите се приложува и преглед на Акциза на 
залиха на минерални масла и пиво со состојба на 
30.06.2001 година на образецот АКЦ-3 до Управата за 
јавни приходи. 

(3) Образецот А К Ц - 3 треба да ги содржи следни-
те елементи: 

1. Назив на фирма; 
2. Седиште на фирма; 
3. Единствен даночен број; 
4. Вкупниот износ на акцизата на минералните 

масла и пивото содржана во залихата од 
денари се однесува на: 

1) Акциза од моторен бензин 
- МБ-86 денари, 
- МБ-98 денари, 
- БМБ-95 денари 
2) Акциза од дизел гориво 
- Д-1 денари, 
- Д-2 денари; 
3) Акциза од масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 
- ЕЛ денари; 

4) Акциза од петролеј за мотори, петролеј за ос-
ветлување, авионски и моторни масла, минерални и 
мазивни масла и масти, хипоидни и други минерални 
масла и масти, како и масла за подмачкување и прима-
рен (суров) бензин денари; 

5) Акциза од течен нафтен гас денари; 
6) Акциза од масло за горење, мазут и тоа: 
- лесно (Л), средно(С), тешко(Т), екстра тешко 

(ЕТ), нискосулфурно лесно (НСЛ), нискосулфурно 
средно (НСС) и нискосулфурно тешко (НСТ) 

денари; 

7) Акциза од пиво денари. 

(4) Образецот АКЦ-3 се поднесува за докажување 
на правото на пребивање на акцизата на минерални 
масла и пивото содржана во вредноста на производите 
кои се наоѓаат на залиха на 30.06.2001 година според 
член 63 од Законот за акцизите; 

XV. З А В Р Ш Н А ОДРЕДБА 

Член 46 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 08-9927/1 Министер за финансии, 
18 мај 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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821. 
Врз основа на член 35 став 3 и член 36 став 3 од За-

конот за утврдување и наплата на јавните приходи 
("Службен весник на РМ" бр. 13/2001), министерот за 
финансии донесува 

П Р A В И Л Н И К 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ З А ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ З А 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ Н А ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЧЕН 

ДОЛГ, ОДНОСНО ДАНОЧНА ОБВРСКА 

Член 1 
Во Правилникот за постапката и начинот за обез-

бедување на плаќање на даночен долг, односно даноч-
на обврска ("Службен весник на РМ" бр. 25/2001), во 
членот 2, ред четврти, зборот "или" се заменува со за-
пирка, а по зборот "депозит" се додаваат зборовите: 
"или обезбеди друг инструмент за обезбедување на 
плаќање согласно Законот за финансиското работење 
(во натамошниот текст: инструмент за обезбедување 
на плаќање)". 

Член 2 
Во членот 5 став 1 зборовите: "банкарска гаранци-

ја" се заменуваат со зборовите: "инструментот за 
обезбедување на плаќањето". 

Член 3 
Во членот 11, на крајот, по зборот "депозит" се 

става запирка и се додаваат зборовите: "односно од 
приложениот инструмент за обезбедување на плаќа-
њето". 

Член 4 
Во членот 12 ставот 1 се менува и гласи: 
"Ако даночниот обврзник го намирил даночниот 

долг, односно даночната обврска која ја обезбедил со 
инструмент за обезбедување на плаќањето, врз основа 
на писмено барање на даночниот обврзник, Управата 
за јавни приходи му го враќа инструментот за обезбе-
дување на плаќањето." 

Во ставот 2 зборовите: "банкарска гаранција" се 
заменуваат со зборовите: "инструмент за обезбедува-
ње на плаќањето". 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 04-6431/2 Министер за финансии, 
14 мај 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

О С Н О В Е Н СУД С К О П Ј Е I - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, покрената е 

процесна постапка за развод на брак по тужба на ту-
жителката Секуловиќ Слободанка од Скопје, против 
тужениот Секуловиќ Ратко од Скопје, со непозната 
адреса на живеење. Судот на тужениот му поставува 
привремен застапник, адвокат Радмила Васиљевски 
Шишковска која ќе го застапува по постапката се до-
дека тужениот или неговиот полномошник не се поја-
ват пред судот, односно додека Центарот за социјална 
работа не го извести судот дека назначил старател. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VI. П.бр. 
2234/00. (12132) 

О С Н О В Е Н СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд е заведен граѓански предмет П.бр. 

569/00, со основ развод на брак, по тужба на тужител-
от Ајдари Баруљ од с. Равен, против тужената Ајдари 
родена Рамадани Емира од с.Равен. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса на живее-
ње во странство - Швајцарија, се моли истата да се ја-
ви во судот, да овласти полномошник, да достави точ-
на адреса во судот. Ако во рок од 1 месец тужената не 
достави точна адреса ниту се јави во судот или не ов-
ласти полномошник да ја застапува, судот по службе-
на должност ќе постави привремен застапник кој ќе ги 
штити нејзните права и интереси. 

Како привремен застапник ќе и се постави адвокат 
Ферат Елези од Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.569/00. (12141) 

Пред Основниот суд во Гостивар заведен е спор за 
утврдување право на сопственост по тужба на тужите-
лот Стефаи Азем од Гостивар, против тужената Јаку-
пи Назмије од с.Добридол, сега со непознато претсто-
јувалиште во странство. Вредност на спорот 40.000,00 
денари. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса во стран-
ство за привремен застапник и се поставува Данило 
Богучески, адвокат од Гостивар, кој ќе ја застапува 
тужената се додека не се појави пред судот, односно се 
додека не постави свој полномошник. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 886/00.(12250) 

О С Н О В Е Н СУД ВО К А В А Д А Р Ц И 
Основниот суд во Кавадарци објавува дека во 

предметот за развод на брак по тужба на тужителката 
Јајоска Елвира од Кавадарци, против тужениот Мули-
он Мајк од СР Германија, е определено рочиште за 
главна расправа на 21.06.2001 година во 09.00 часот во 
соба бр. 23. 

На тужениот судот со решение од 17.05.2001 годи-
на, му определи привремен застапник и тоа адвокат 
Вања Маневска, од Кавадарци. 

Се повикува тужениот да се јави на расправата од 
21.06.2001 година во Основниот суд во Кавадарци. До-
колку истиот не се јави или не определи полномошник 
неговите правни интереси во овој спор ќе ги застапува 
времениот застапник - адвокат Вања Маневска. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (12249) 

О С Н О В Е Н СУД ВО К У М А Н О В О 
Пред овој суд се води вонпарнична постапка за ут-

врдување на смртта на лицето Љумуртије Лимани по-
рано од с.Сопот - Куманово, по предлог на предлагач-
от Рахман Лимани од с.Сопот - Куманово. 

Се повикува Љумуртије Лимани од с.Сопот - Кума-
ново, родена на ден 22.09.1999 година од татко Рахман 
и мајка Северџане Лимани родена Јахији, да се јави во 
судот, или други лица што знаат за нејзниот живот да 
се јават во Основниот суд во Куманово, соба бр. 17/1 
во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. Во сп-
ротивно, повиканото лице Љумуртије Лимани ќе се 
прогласи за умрено. 

Од Основниот суд во Куманово, Р.бр. 78/00. (11830) 

О С Н О В Е Н СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 

за разод на брак по тужба на тужителот Елвир Рама-
ни од Тетово, ул. "185" бр. 27, против тужената Пелз 
Симоне со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објаву-
вање на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави 
во Основниот суд во Тетово или да овласти свој пол-
номошник. Во спротивно, судот преку Центарот за со-
цијални работи во Тетово ќе и постави времен стара-
тел кој ќе ги штити нејзните права и интереси до пра-
восилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 299/01. (12251) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
утврдување на физичка делба по тужба на тужителот 
Ѓорѓиовски (Ѓорѓевски) Самоилов Крсто од с.Вратни-
ца, против тужените Ѓорѓиевски Богојов Трпко со не-
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позната адреса во СРЈ, Савиќ родена Ѓорѓеска Јордан-
ка, Миловановиќ родена Ѓорѓеска Дука и Спасовска 
родена Ѓорѓеска Трпана сите со непозната адреса во 
САД. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот да 
достават адреса или да овластат полномошник кој ќе 
ги застапува во оваа постапка до нејзното окончува-
ње. 

Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку 
ЦСР во Тетово ќе им постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 445/01. (12252) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
докажување на смртта на лицето Саити Ештреф од с. 
Мала Речица, а по предлог на предлагачот Саити Не-
џади од с.Мала Речица. 

Се повикува лицето Саити Ештреф од с.Мала Ре-
чица, да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок од 
30 дена по објавуањето на огласот или пак секој друг 
што знае нешто за неговиот живот. Во спротивно, суд-
от преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе 
му определи привремен старател кој ќе се грижи за 
неговите права и интереси до правосилното окончува-
ње на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр. 302/01. (12253) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
исполнување на договор за купопродажба по тужба на 
тужителот Ајредин Зибери од Тетово, против тужена-
та Даути Бекије од Тетово, сега со непозната адреса 
во Босна и Херцеговина. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса се повику-
ва да се јави во рок од 15 дена по објавуањето на ог-
ласот или да одреди полномошник по протекот на 
овој рок ќе и биде поставен времен старател од Цен-
тарот за социјална работа кој ќе ги застапува нејзини-
те интереси се до окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 26/01. (12254) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 488/2001 од 22.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039738?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ТАЈМИШТЕ-КОМПАНИ 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Елисие Поповски-Мар-
ко" бр. 10/20. 

Со договор потпишан од основачите од 06.02.2001 
година, основано е Трговско друштво како друштво со 
ограничена одговорност кое во правниот промет ќе 
настапува под фирма: Друштво за производство, трго-
вија и услуги ТАЈМИШТЕ-КОМПАНИ ДОО увоз-из-
воз Скопје, со седиште на ул. "Елисие Поповски-Мар-
ко" бр. 10/20. 

Скратениот назив е: ТАЈМИШТЕ-КОМПАНИ 
ДОО. 

Основачи на друштвото се: Акционерското друш-
тво ТАЈМИШТЕ производство, преработка, промет и 
услуги Кичево, ул. "Индустриска" бб, Васка Китано-
ска од Кичево, ул. "4-ти Јули" бр. 1/25, Светлана Дес-
потоска од Кичево, ул. "11-Октомври" бр. 156 и Вла-
димир Толески од Кичево, ул. "Пиринска" бб. 

Друштвото својата дејност ќе ја обавува преку 
следните дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 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, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88, 15.89, 17.40/1, 17.40/2, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 

28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.22, 29.24, 29.40, 
29.51, 29.53, 32.20, 32.30, 33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 34.20, 
34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.30, 36.40, 
36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.21, 55.22, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 
92.34, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. 

Друштвото во надворешниот трговски промет ќе 
ги врши следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
надворешнотрговскиот промет, меѓународна шпеди-
ција и туристички услуги, консигнација, комисиона 
продажба и реекспорт и малограничен промет со Бу-
гарија, Албанија, Грција и СРЈ. 

Друштвото во правниот промет настапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
локупниот свој имот. 

Управител на друштвото е Драган Митаноски од 
Кичево, кој го застапува друштвото како во внатреш-
ниот така и во надворешниот промет без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
488/2001. (5591) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 284/2001 од 05.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039534?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТД на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги Л Е О Н И ДОО увоз-извоз 
Скопје, с. Инџиково, ул. "9" бр. 1. 

Со договор за основање на друштвото со ограни-
чена одговорност од 20.01.2001 година, основано е Тр-
говско друштво кое во правниот промет ќе настапува 
под фирма: Друштво за производство, трговија и услу-
ги Л Е О Н И ДОО увоз-извоз Скопје. 

Седиштето на друштвото е во: Скопје, с. Инџико-
во, ул. "9" бр. 1. 

Скратениот назив ќе биде: Л Е О Н И ДОО Скопје. 
Основачи на друштвото се: Горан Серафимовски 

од Скопје, с. Инџиково, ул. "9" бр. 1 и Габриела Сера-
фимовска од Скопје, с. Инџиково, ул. "9" бр. 1. 

Друштвото своето работење ќе го извршува преку 
следните дејности: 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 
01.25, 01.30, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.41, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 
15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 
31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.40, 32.50, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 
45.11, 45.12, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
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51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.72/2, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/2, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 92.33, 92.34, 
92.72, 93.01, 93.05. 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе 
ги обавува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
трговскиот промет, меѓународна шпедиција, туристич-
ки услуги, консигнација, комисиона продажба и реек-
спорт, малограничен промет со Бугарија, Албанија, 
Грција и СРЈ. 

Друштвото во правниот промет настапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во про-
метот одговара со целокупниот свој имот. 

Управител на друштвото е Горан Серафимовски 
од Скопје, кој што го застапува друштвото како во 
внатрешниот така и во надворешниот трговски про-
мет без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
284/2001. (5592) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 636/2001 од 21.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039886?-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТД на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги Ј А К И М ПРОМ, Весна и 
др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Јужноморавски бри-
гади" бб, Скопје. 

Дејности: 01.13/2, 01.24, 14.50, 15.20, 15.33, 15.84, 
15.86, 20.30, 20.51, 25.22, 26.30, 26.61, 26.62, 45.30, 52.62, 
55.40, 45.12, 45.21/1, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.11, 
45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 
70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.30, 74.82, 74.83, 74.84, 27.21, 27.22, 28.22, 
28.30, 28.75, 29.12, 29.31, 29.32, 33.20, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапување, посредува-
ње, реекспорт, консигнација, малопродажбен промет 
со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија. 

ТД во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. 

ТД за обврските сторени во правниот промет со 
трети лица одговара со целиот свој имот, лично. 

Содружници се: Весна Јакимовска од Скопје, ул. 
"24" бр. 13 с. Стајковци и Гоце Јакимовски од Скопје, 
ул. "24" бр. 13 с. Стајковци. 

Весна Јакимовска, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

636/2001. (5593) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 416/2000 од 28.02.2000 година, на регистарска 
влошка бр. 02027322?-8-01-000, го запиша во трговски-

от регистар основањето на Друштвото за маркетинг, 
дистрибуција, производство и трговија СЕНЕКСУ-
Н И О Н Сандра ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје, ул. 
"Михаил Чаков" бр. 9. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 
51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 
74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 71.10, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 45.45, 45.21/1, 
45.21/2, 22.22, 74.40, 74.13, 74.83, 72.30, 72.20, 71.40, 
70.31, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување, посредување во прометот со стоки и ус-
луги, реекспорт, малограничен промет со СР Југосла-
вија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигнаци-
ја, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, изведување на градежни работи 
во странство, туристички работи во странство, меѓу-
народна шпедиција. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Ковачевиќ Сан-

дра, управител без ограничување. 
Основач на друштвото е Ковачевиќ Сандра од Са-

раево. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

416/2000. (5594) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 185/2001 од 14.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039435?-6-06-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на трговец поединец на Авто 
такси Р А Т К О ТП Миленковски Никола Раде с. Ржа-
ничино, Општина Петровец. 

Дејност: 60.22 такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица одговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување е Миленковски 

Никола Раде, управител без ограничувања. 
Содружник е Миленковски Никола Раде. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

185/2001. (5595) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 480/2001 од 26.02.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039730?-8-01-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ТД на Друштвото за трго-
вија, транспорт и услуги Ц Х О Н Г ХУА И М П Е К С ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Струма" бр. 2-2/12. 

Основач: Ченг Хулин од Австрија. 1060 Виена. 
Дејности: 19.20, 19.30, 18.22, 18.23, 18.24, 18.21, 52.11, 

52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.47, 52.48, 52.62, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.19, 51.34, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 74.14, 
70.31, 70.20, 51.21, 51.31, 74.20/3, 74.82, 74.84, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во надворешната трговија, реекспорт, 
консигнација, малограничен промет со соседните зем-
ји, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот со-
обраќај. 
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Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува со неограничени овластувања и целосна одго-
ворност. 

Управител: Ченг Хулин, со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
480/2001. (5596) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6048/2000 од 26.02.2001 година, на регистар-
ска влошка бр. 02038207?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друш-
твото за трговија и услуги Н О В А Т ДООЕЛ Скопје, 
ул. "Мито Хаџивасилев" бр. 10-1. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

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

Единствен содружник и управител: Владимир На-
чевски, управител со неограничени овластувања. 

Дејности: 51.13, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.26, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.48, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 63.40, 
70.31, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 50.10, 50.20, 50.30, 74.14, 
93.05, 90.00, 74.84. 

Надворешнотрговски промет: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување и посредување 
во прометот со стоки и услуги. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6048/2000. (5597) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6800/2000 од 26.12.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 02036653?-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на ТД како ДООЕЛ на 
Друштвото за производство, трговија, транспорт, 
угостителство и услуги КРОСИ-КОМ Африм ДОО-
ЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Методија Митевски" 
бр. 12/4-15. 

Основач: Кроси Африм од Скопје. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 

01.30, 02.01, 02.02, 15.31, 15.32, 15.33, 17.40/1, 17.40/2, 
17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 
20.40, 22.14, 22.24, 22.31, 22.32, 24.16, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 34.30, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.30, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 52.73, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 72.30, 74.12, 74.14, 
74.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 
74.84, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.34, 93.04, 93.05. 

Дејности во надворешнотрговски промет се: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, превоз 
на патници во меѓународниот друмски сообраќај, пре-
воз на стока во меѓународниот друмски сообраќај, 
посредување и застапување на странски фирми, реек-
спорт. 

Бр. 40 - Стр. 3041 

Друштвото во правниот промет настапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сиот свој имот и средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е: Кроси Африм, управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6800/2000. (5598) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 733/2001 од 23.2.2001 година, на регистарска 
влошка бр. 02039983?-8-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на Друштвото за производ-
ство и трговија А Л Е К С А Н Д А Р М И Н Е Р А Л Н И ИЗ-
ВОРИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Салвадор 
Аљенде" 73. 

Основање на ДООЕЛ. 
Полн назив на друштвото: Друштво за производ-

ство и трговија А Л Е К С А Н Д А Р М И Н Е Р А Л Н И ИЗ-
ВОРИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Салвадор 
Аљенде" 73. 

Скратен назив: А Л Е К С А Н Д А Р М И Н Е Р А Л Н И 
И З В О Р И ДООЕЛ, Скопје. 

Друштвото е основано од Александар Минерални 
Ресурси, Ко. ДОО од Тајпеј, Република Кина со се-
диште на 11/Ф-2, Бр. 108, Сек. 2, Чанг-ан, Рд, Чунг-
Ченг дист, Тајпеј. 

Дејности на друштвото: 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 
14.30, 14.50, 26.70, 26.2, 26.82/1, 26.82/2, 37.20, 51.12, 
51.52, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.46, 52.48, 52.63, 60.24, 
74.30, 74.14, 74.84, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, реекспорт, застапување и посредува-
ње во надворешнотрговски промет, малограничен 
промет, превоз на стоки во меѓународен друмски со-
обраќај. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските настанати во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сиот свој имот и 
средства. 

Лицето овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен трговски промет е Х У А Н Г ХУО-МУ, уп-
равител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
733/2001. (5599) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ Н А 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 1004 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на правници од здравството на Репуб-
лика Македонија, со седиште во Скопје, ул. "Водњан-
ска" бр. 17. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
на граѓани е неговиот претседател дипл.правник Ве-
лимир Тодоровиќ од Скопје. 

Работата и активностите на фондацијата ќе се од-
несуваат на претставување и застапување на задени-
чките интереси на правниците од здравството на Репу-
бликата, се грижи за стручно и идејно усовршување на 
правниците, работи за подигање на правната свест, со-
работка со асоцијации, здруженија и институции на 
други земји како и организира стручни советувања, се-
минари, предавања и други облици и форми на заедни-
чка работа заради развивање и усовршување на прав-
ната теорија и практика. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 17.04.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 64/01. 
(11353) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 677 се запишува здружението на граѓа-
ни Ц Е Н Т А Р З А П Р Е В Е Н Ц И Ј А Н А З А В И С Н О С Т И 
- Скопје, со скратено име Ц П З со седиште во Скопје, 
ул."11 Октомври" бр. 42 а, дом на хуманитарните ор-
ганизации Даре Џамбаз. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
на граѓани е неговиот претседател Михајловиќ Срѓан. 

Работата и активностите на фондацијата ќе се од-
несуваат на организирање и спроведување на широка 
превентивна активност против болестите на зависност 
(алкохолизам, никотинизам, наркомани и друго) кај 
сите популации: деца, младинци и полнолетни граѓа-
ни, ораганизира конгреси, симпозиуми, советувања, 
семинари, курсеви, изложби, предавања, манифеста-
ции и друго. Соработува со исти сродни организации 
во земјата и надвор од неа како и активно вклучување 
и учество во организирани акции и активности кои 
одат во прилог на унапредувањето на здравјето и бла-
госостојбата на целиот народ. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 17.04.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 952/00. 
(11354) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 1003 се запишува здружението на гра-
ѓани Македонска алијанса за Преспа, со скратено име 
МАП, со седиште во Скопје, ул."Народен Форнт" бр. 
23/6-11. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
на граѓание неговиот претседател Пандора Никушева 
од Велес. 

Работата и активностите на здружението на граѓа-
ни ќе се однесуваат на активности во контекст на про-
учување на птиците и проучување и заштита на нивни-
те живеалишта, организира стручни и научни предава-
ња од областа на заштита на животната средина како 
и соработува со слични друштва и институции од зем-
јата и странство на полето на заштита и унапредување 
на животната средина и природата. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 13.04.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 47/01. 
(11357) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 1001 се запишува фондацијата Медиа 
Центар, со седиште во Скопје, ул."Кочо Рацин" бр. 
10/8. 

Лице кое е овластено да ја застапува фондацијата е 
нејзиниот претседател Ирена Иванова од Скопје. 

Работата и активностите на фондацијата ќе се од-
несуваат на поттикнување и развој на медиумскиот 
сектор во Република Македонија преку правна акција, 
законодавство, реформа на медиумскиот простор и 
создавање на силен невладин сектор во сферата на ме-
диумите, поттикнување и овозможување на јавна дис-
кусија за сите прашања од политичко и општествено 
значење преку Медиа програма, правна програма, 
програма за развој на цивилниот сектор и програма за 
соработка со администрацијата. 

Фондацијата стекнува својство на правно лице и 
може да започне со работа од 11.04.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Ф.бр. 1180/00. 
(11359) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 1007 се запишува здружението на гра-
ѓани Хуманитарна организаиција ИМА Н А Д Е Ж -
Скопје, со седиште во Скопје, ул."Загребска" бр. 2. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
на граѓани е неговиот претседател Круме Апостолов 
од Скопје. 

Работата и активностите на фондацијата ќе се од-
несуваат на поттикнување на толеранција и почит кон 
туѓите идеи и ставови, хуманитарна помош на загрозе-
ни лица, подобрување на социјалната и културната на-
образба и едукација, отстранување на социјалните и 
економски разлики кај луѓето, ораганизира и учеству-
ва на конференции, семинари, округли маси и други 
средби како и соработка со меѓународни добротворни 
организации. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 18.04.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 71/01. 
(11368) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 1015 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение за развој на младинскиот спорт во Ре-
публика Македонија, со скратено име ЗРМСРМ, со се-
диште во Скопје, ул. "Јордан Хаџиконстантинов Џин-
от" бр. 12. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател проф.д-р. Јован Јовановски од 
Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на промовирање на комплетниот здравствен 
потенцијал на сите деца и млади луѓе во Р Македонија 
преку спортот, без разлика на возраст, пол, раса, етни-
чка група, верска припадност, или способност, да ги 
следи и проучува проблемите на наставата по физич-
ко образование и да дава придонес, низ најразлични 
форми на предлози и делување, за усовршување на ис-
тата, да организира соодветни школи и кампови како 
и да соработува и одржува контакти со соодветни ма-
кедонски и странски владини тела, со соодветни меѓу-
народни организации и сродни сојузи и здруженија во 
нашата земја и странство поврзани со спортот и физи-
чкото образование. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 04.05.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 68/01. 
(11369) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 1014 се запишува здружението на гра-
ѓани Ч И Н Ч И Л А МАК, со седиште во Скопје, бул. 
"Партзански Одреди" бр. 21 Порта Буњаковец, 
А/2М/13. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Иван Ивановски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на здружување на сите одгледувачи на чин-
чила во единствено здружение, подобрување на квали-
тетот на набавените животни за одгледување, изнајду-
вање редовни снабдувачи со опрема и храна, следење 
на светската откупна цена на животните, организира-
ње редовни средби и размена на искуства помеѓу одг-
ледувачите на чинчила. 



22 мај 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 40 - Стр. 3043 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 27.04.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 54/01. 
(11371) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 1006 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на класични филолози А Н Т И К А 
Скопје, со седиште во Скопје, бул. "Крсте Мисирков" 
бб, Филозовски факултет во Скопје. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Весна Димовска од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на допринес за унапредување и развој на об-
разовната и научната дејност од областа на антиката и 
античкото наследство во сите сфери на образование-
то, во државниот и правниот сектор, популаризација 
на културните вредности на антиката во земјата и во 
странство, организирање и одржување на државни 
натпревари, семинари, стручни советувања, научни со-
бири, трибини, стручни и научни предавања како и со-
работка со разни странски асоцијации и организации 
во земјата и странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 18.04.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 70/01. 
(11374) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 1012 се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на ракометни судии на Македонија, 
со скратено име ЗСРМ, со седиште во Скопје, ул. 
"Кузман Јосифовски Питу" бр. 15. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Марјан Начевски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на поттикнување, омасовување и развој на 
ракометот, организира курсеви, семинари и предава-
ња, соработка со други здруженија, претпријатија, со-
јузи, заедници и организации како и активно учество 
во одржувањето на ракометните натпревари. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 26.04.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 77/01. 
(11376) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 1009 се запишува здружението на гра-
ѓани Друштво на бармени на Македнија со седиште во 
Скопје, ул." Стрезово " бб , во просториите на Угости-
телско туристичкиот центар "Лазар Танев". 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател дипл.правник Живко Петков-
ски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на организирање натпревари (регионални, 
државни како и меѓународни) на бармените и други 
натпревари на стручњаци од другите гастрономски 
структури, организирање советувања, семинари, пре-
давања, стручни состаноци, јавни дискусии како и пра-
ктична работа во припремање и послужување на хра-
на и пијалоци за сите категории угостителски објекти, 
соработка со воспитно образовни и други институции, 
соработка со домашни и странски организации кои со-
работуваат со фирмите од угостителско туристичко 
стопанство како и стручно усовршување и оспособу-
вање на членството со организирање на разни облици 
на образовно воспитна и стручна работа. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 23.04.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 36/01. 
(11380) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 983 се запишува здружението на граѓа-
ни Македонски национален комитет на меѓународен 
совет на музеите, со скратено име М Н К ОКОМ, со се-
диште во Скопје, ул."Илинденска" бр. 86. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
на граѓани е неговиот претседател м-р Бранислава 
Михајлова од Скопје. 

Работата и активностите на здружението на граѓа-
ни ќе се однесуваат на активности во контекст на про-
учување на птиците и проучување и заштита на нивни-
те живеалишта, организира стручни и научни предава-
ња од областа на заштита на животната средина како 
и соработува со слични друштва и институции од зем-
јата и странство на полето на заштита и унапредување 
на животната средина и природата. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 15.03.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 512/99. 
(11383) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 1013 се запишува здружението на гра-
ѓани Кошаркароски клуб Планет Баскет-Скопје, со 
седиште во Скопје, ул."Горче Петров" бр. 71/3/6. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Лебанов Славе од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на остварување на уставните права на работ-
ните луѓе и граѓаните на полето на физичката култу-
ра, развивање на психофизичките способности, сора-
ботува со општествено - спортски организации и клу-
бови, да развива љубов спрема кошаркарскиот спорт 
кај членови како и да помага во организирањето и сп-
роведувањето на тренинзите и натпреварите во клуб-
от, други натпревари, турнири и кошаркарски приред-
би. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 26.04.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 78/01. 
(11379) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 995 се запишува здружението на граѓа-
ни Авто мото клуб Ц О Б О , со скратено име А М К ЦО-
БО, со седиште во Скопје, ул."Илинден"бр. 90 б/20. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Слободан Ивчевски од Ско-п ј е . 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на грижа за развивање и унапредување на 
спортскиот автомобилизам и мотрциклизам, учества 
на меѓународни и други спортски натпревари, дава 
заштита, ги претставува и усогласува посебните, заед-
ничките и општите интереси на спортистите и члено-
вите, се грижи за обезбедување на потребните услови 
за нормална работа на Клубот, како што се спортски 
објекти, општествени простории, стручен кадар, спор-
тска опрема, резервни делови за спортски автомоби-
ли, моторцикли и друго, како и да ги развива и проши-
рува самостојно и во соработка со АМСМ пријател-
ските спортски односи со други А М К И АМД во град-
от, во Македонија и пошироко. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 27.03.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 39/01. 
(11384) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 999 се запишува здружението на граѓа-
ни Центар за македонско народно творештво Скопје, 
со скратено име ЦМНТ - Скопје, со седиште во Ско-
пје, ул."Вич" бр. 2/35. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Васил Робев од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на негување, заштита, промоција и презента-
ција на македонското духовно народно творештво, да 
реализира проекти од областа на унапредување на ци-
вилното општество, меѓуетничките односи, меѓунаро-
дните и меѓурегионалните односи, меѓуродовите одно-
си, заштита и зачувување на човековата околина, ост-
варување контакти со разни меѓународни фондации 
во земјата и странство, остварување на соработка со 
сродни организации и здруженија од земјата и странс-
тво како и да ????? организирање на семинари, курсе-
ви и стручни предавања за промоција и изучување на 
македонско духовно народно творештво. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 10.04.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 48/01. 
(11386) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 965 се запишува здружението на граѓа-
ни Друштво пријатели на книгата РАДОСТ, со седи-
ште на ул."Радњанска" бр. 17. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Мице Пашоевски. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на популаризирање и развивање на сите кни-
жевни и културно-уметнички вредност и да ги поттик-
нува членовите на книжевно творештво и уметничко 
обликување на пишуваниот збор во сите литературни 
жанрови, да се бори против сите туѓи работи на кни-
жевноста и литературата кои се спротиставуваат на 
нашата современа култура, да одржуваат литературни 
манифестации, културно-забавни приредби, семинари, 
литературно научни собири, изложби и други мани-
фестации, постојано да го развива сожителството ме-
ѓу нашиот народ и малцинствата кои живеат во Р Ма-
кедонија, да го негува другарството, пријателството, 
културно однесување, хуманизмот и здравите човеко-
ви односи меѓу своите членови како и да доделува наг-
ради и признанија на писатели, ученици, литературни 
секции и клубови и на културно образовни установи. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 23.02.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 685/99. 
(11387) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 998 се запишува здружението на граѓа-
ни Семакедонско здружение на лекари, стоматолози и 
фармацевти - Скопје, со седиште на ул."27-ми Март" 
бр. 5. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател д-р спц. Вело Марковски од 
Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на здружување и обединување на здравстве-
ните работници од областа на медицината, стоматоло-
гијата и фармацијата со македонско потекло, односно 
здравствените работници од Р Македонија и дијаспо-
рата, афирмација на македонското здравство во свет-
от, соработка со здравствените работници од Р Маке-
донија и дијаспората, афирмација на македонското зд-
равство во светот, соработка со здравствените работ-
ници во светот со потекло од Р Македонија, да покре-
нува општествени и законски иницијативи како и да 
организира симпозиуми, научни собири и советувања 
за реализирање на своите цели. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 03.04.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр.32/01. 
(11388) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 996 се запишува здружението на граѓа-
ни Македонско - германско стопанско здружение, со 
седиште на ул."Апостол Гусларот" бр. 40. 

Лица кои се овластени да го застапуваат здружени-
ето се Кристијан Буххолц и Нетка Димитроска. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат унапредување на стопанските односи помеѓу 
Р Македонија и Германија, размена на информации и 
искуства, посредување , одржување и понатамошно 
развивање на деловните врски помеѓу претпријатијата 
од двете земји, собирање и проследување информации 
за правните рамковни услови на стопанското делува-
ње во двете земји и во Европската унија како и орга-
низирање на информативни средби и состаноци од 
друштвен карактер. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 28.03.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 33/01. 
(11390) 

Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Кошаркарски клуб "ВОДЊАН-
СКИ ЛИСИЦИ" , со скратено име К К В О Д Њ А Н С К И 
Л И С И Ц И со седиште во Скопје, со својство на правно 
лице од 24.11.1995 година се во согласност со Законот 
за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 
1002 се запишува здружението на граѓани Кошаркар-
ски клуб В О Д Њ А Н С К И Л И С И Ц И со скратено име 
К К В О Д Њ А Н С К И Л И С И Ц И со седиште во Скопје, 
ул."Ганчо Хаџи Панзов" бр. 6, кое го застапува него-
виот претседател Велко Геровски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ. бр. 268/98. 
(11385) 

Се утврдува дека програмата и статутот на здруж-
ението на граѓани Сојуз на студенти при Педагошки 
факултет "Св.Климент Охридски" Скопје, со скрате-
но име ССПФКО - Скопје, со својство на правно лице 
од 13.03.1991 година се во согласност со Законот за зд-
руженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 
1008 се запишува здружението на граѓани Сојуз на ст-
уденти при Педагошки факултет " Св.Климент Охрид-
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ски" Скопје, со скратено име ССПФKO - Скопје, со 
седиште во Скопје, бул. "Партизански Одреди" бб, 
кое го застапува неговиот претседател Гугушевски Jo-
ван од Берово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ. бр. 194/98. 
(11377) 

Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Пливачки сојуз на Македонија со 
скратено име ПСМ, со седиште во Скопје, со својство 
на правно лице од 17.10.1996 година се во согласност 
со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 
1000 се запишува здружението на граѓани Пливачки 
сојуз на Македонија со скратено име ПСМ, со се-
диште во Скопје, во салата на KK Годел Работнички 
во Градскиот парк, кое го застапува неговиот 
претседател дипл.инж. Трајче Черепналковски од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ. бр. 529/99. 
(11361) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. 
Зг.бр. 114/99 од 12.04.2000 година во регистарот на зд-
руженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Друштвото на Тифлолози на 
Република Македонија со седиште на друштвото во 
Скопје на ул."Ѓорѓи Димитров" бб. 

Основните цели и задачи на друштвото на Тифло-
лози на Република Македонија се: организирање на 
граѓани со дефектолошко образование, односно ака-
демски и научни звања на тифлолози кои во Републи-
ка Македонија, научни, стручно и практично, профе-
сионално се занимаваат со развојот и проблемите на 
оштетеноста на видот, односно со превенција, дијагно-
стика и рехабилитација на слепи и слабовидни лица, 
активно и постојано ангажирање заради осовремену-
вање и модернизирање на практиката и системот на 
додипломска и посдипломско образование на тифло-
лозите, ораганизирано, планирано и програмирано ан-
гажирање на планот на воспоставување и развивање-
то на разни облици на стручно усовршување, оквали-
фикување, остручување и докфалификување на кадри 
кои професионално се занимаваат со патологијата на 
оштетеноста на видот, односно превенцијата, дијагно-
стиката и третманот на слепи и слабовидни лица, заш-
тита на стручните, професионалните и доктринарните 
интереси на членството, како и организирано ангажи-
рање во заштита на правата и интересите на тифлоло-
зите, нивниот труд и тифлолошката установа, брзо, 
ефикасно и редовно информирање на членството 
како за новините и постигањата на теоретски и прак-
тичен план кај нас и во светот на подрачјето на тиф-
лологијата и нејзините научни дисциплини и субдисци-
плини така и за постигањата на сите гранични научни 
подрачја кои се од значење за развојот и осовремену-
вањето на тифлологијата, поврзување, комуникација 
и афирмација на македонската тифлологија односно 
на македонските тифлолози со кадрите, асоцијациите 
и установите во светот и во областа на тифлологијата, 
ораганизирано ангажирање на планот на координира-
њето, развивањето и осовременувањето на сите ин-
ституционални облици на заштита, образованието и 
ремедијацијата на лицата со пречки потешкотии и 
растројства на видот, ораганизирано и постојано анга-
жирање на изработка и осовременување на стандарди 
и норми за тифлолошката работа, ораганизирано и 
постојано ангажирање на планот на донесувањето, из-

градувањето и осовременување на законската регула-
тива што се однесува на заштита, едукација и рехаби-
литација на слепите и слабовидни лица, иницирање, 
поттикнување, помагање и остварување на разни об-
лици на издавачка дејност на подрачјето на тифлоло-
гијата и нејзините научни дисциплини и субдисципли-
ни, издавање на свое списание или лист или популарна 
литература од областа на заштитата, образованието и 
рехабилитација на слепите и слабовидни, иницирање, 
поддржување и ораганизирање на стручни и научни 
собири (советувања, семинари, курсеви, симпозиуми, 
конгреси) и постојана грижа за соодветно активни, ра-
ционални и афирмирано учество на членството на ис-
тите, поврзување, комуникација и соработка на тиф-
лолозите и тифлолошки установи со останатите дефе-
ктолошки профили, установи и асоцијации во држава-
та, грижа и активно ангажирање за зголемување на 
бројот на тифлолошките установи и единици како са-
мостојно или како интегрални но автентични делови 
на институционалните облици за образование, здрав-
ство, социјална заштита и наука во државата, соработ-
ка со високо образовните установи каде што се едуци-
раат тифлолози, постојана грижа за осовременување 
и организирање на образовните програми и планови и 
практикување на разни облици на образовните про-
грами и планови, на разни облици на помош на студен-
тите по тифлологија заради олеснување на студиите и 
обезбедување на поквалитетно и пефикасни студии, 
активно учество во изработката, постојано осовреме-
нување и следење на примената на кодексот на дефек-
толозите на Република Македонија, активно учество 
со следење, изготвување и примената на наставните 
планови и програми за воспитно образовната работа 
со слепи и слабовидни деца и младинци и воспитува-
ње, негување и развивање на хуманитарната дејност 
преку разни облици на здружување и ангажирање на 
граѓаните на Република Македонија во заштитата еду-
кацијата, и ангажирање на граѓаните на Р Македонија 
во заштита на едукацијата, рехабилитацијата и згри-
жувањето на слепи и слабовидни лица, а особено незг-
рижени, снеможнати и стари слепи лица како и на ли-
ца со повеќе видни хендикепи. 

Со денот на запишувањето во регистарот Друшт-
вото на Тифлолози на Република Македонија се стек-
нува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег.зг.бр. 
114/99. (8527) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II. 
Рег. зг.бр 24/01 од 10.05.2001 година во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следно-
то: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Карате сојуз на Македонија, 
здружение на карате клубови од Македонија, со седи-
ште во Скопје на ул. "Бојмија" бр. 1. 

Основните цели и задачи на Карате сојуз на Маке-
донија здружение на карате клубови на Македонија 
се: поттикнување, омасовување, развој и унапредува-
ње на карате спортот, координирање и усогласување 
на програмските активности на членовите на сојузот, 
го организира системот на карате натпреварите, гри-
жа за квалитетот на своите членови и нивно пермане-
нтно учество на сите натпревари и манифестации, гри-
жа за објектите во кои се одвиваат тренинзите, грижа 
за унапредување на здравствената заштита, грижа за 
унапредување на стручна работа и усовршување на ст-
ручни кадри, учество и организирање државни и меѓу-
народни натпревари од пријателски и официјален ка-
рактер, развивање соработка со Министерството за 
млади и спорт, Македонскиот олимписки комитет, ев-
ропската и светската карате федерација, како и други 
работи утврдени со законот за спорт. 
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Со денот на запишувањето во регистарот на здру-
женија и фондации Карате сојуз на Македонија здру-
жение на карате клубови од Македонија, се стекнува 
со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.Рег.зг.бр. 
27/01. (11372) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 4/01 
го запишува во регистарот на Здружението на граѓани 
и фондации Здружението на граѓани "ИНИЦИЈАТИ-
ВА З А С О Ц И Ј А Л Н А ПОДДРШКА". 

Здружението ќе дејствува на подрачјето на општи-
на Велес, Чашка, Извор, Градско и Богомила, а се-
диштето на здружението е на ул."Благој Ѓорев"бр. 
104 Б/8, Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
13.03.2001 година. 

Од Основниот суд во Велес, ЗГФ.бр. 4/01. (11679) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 3/01 
го запишува во регистарот на Здружението на граѓани 
и фондации Здружението спортско друштво за борбе-
ни вештини "МАСЛОДАЈНА" од Велес. 

Здружението ќе дејствува на подрачјето на општи-
на Велес, а седиштето на здружението е на ул. "Алек-
со Демниевски"бр. 18, Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
13.03.2001 година. 

Од Основниот суд во Велес, ЗГФ.бр. 3/01. (11683) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 2/01 
го запишува во регистарот на Здружението на граѓани 
и фондации Здружението општинска организација на 
Црвен крст Велес од Велес. 

Здружението ќе дејствува на подрачјето на општи-
на Велес, а седиштето на здружението е на ул. "Мар-
шал Тито"бр. 166 А, Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
06.03.2001 година. 

Од Основниот суд во Велес, ЗГФ.бр. 2/01. (11689) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 7/98/1 
го запишува во регистарот на Здружението на граѓани 
и фондации Здружението на граѓани Сојуз на инвали-
ди на трудот - Здружение на инвалиди на трудот Велес 
при што се менува и во иднина гласи Здружение на 
инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензи-
ја од Велес. 

Здружението ќе дејствува на подрачјето на општи-
на Велес, а седиштето на здружението е на ул."Дими-
тар Влахов"бб, Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
26.03.2001 година. 

Од Основниот суд во Велес, ЗГФ.бр. 7/98/1. (11692) 

Основниот суд во Велес со решение ЗГФ.бр. 
25/98/1 го запишува во регистарот на Здружението на 
граѓани и фондации Здружението на граѓани одбој-
карски клуб "БОРЕЦ" жени од Велес кој во иднина се 
менува и гласи одбојкарски клуб "МАСЛОДАЈНА" 
од Велес. 

Здружението ќе дејствува на подрачјето на општи-
на Велес, а седиштето на здружението е во салата на 
ОУ "Блаже Коневски", Велес. 

Здружението е со својство на правно лице од 
26.03.2001 година. 

Од Основниот суд во Велес,ЗГФ.бр.25/98/1. (11697) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под Рег.бр. 61/99 од 
21.09.1999 година, е запишано Здружението на граѓани 
фудбалски клуб "ГФК Гостивар" од Гостивар, се бри-
ше лицето за застапување на Здружението Зендели 
Али од Гостивар, а се запишува како лице кое го зас-
тапува здружението претседателот на здружението 
Џеваир Османи. 

Од Основниот суд во Гостивар, ЗГ.бр. 15/99.(11350) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 27 за 2001 година се запишува упис 
на измена на актот за основање на здружението на 
граѓани со име Женски ракометен клуб Тутунски ком-
бинат - Прилеп, регистриран со решение Рег.згф.бр. 
5/00 од 27.01.2000 година на Основниот суд во Прилеп, 
во однос на лицето овластено за застапување и прет-
ставување на клубот така што наместо лицето Петар 
Кузманоски се запишуваат Василески Драган - прет-
седател на Управниот одбор и Благоески Ордан - ге-
нерален секретар секој поединечно. 

Од Основниот суд во Прилеп. (11351) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 28 за 2001 година се врши упис на 
основање на здружение на граѓани со име Здружение 
на граѓани приредувачи на забавни игри ТЕТРИС од 
Прилеп. 

Како основни цели и задачи на здружението се 
развивање и унапредување на забавните игри како 
што се сметачи, симулатори, видео автомати, флипе-
ри, пикадо, билјарди, забавни игри преку компјутер, 
развивање и унапредување на забавната култура, ор-
ганизиарање на домашни и меѓународни натпревари и 
турнири, ораганизирање на советување и симпозиуми 
и слично. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Бра-
ќа Ламески" бр. 38. 

Лице овластено за застапување и претставување е 
Настески Драган - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.Згф.бр. 28/01. 
(11352) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден број 26 за 2001 година се запишува упис 
на измена на актот за основање на здружението на 
граѓани со име Друштво на геодетските инженери и 
техничари од Прилеп, регистрирани со решение Рег. 
згф.бр. 18/99 од 16.01.1999 година на Основниот суд во 
Прилеп, во однос на името на лицето овластено за зас-
тапување и претставување на друштвото така што на-
место досегашното лице овластено за застапување 
Наум Миноски се запишува лицето Горданчо Бошко-
ски од Прилеп - претседател на друштвото. 

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.Згф.бр. 26/01. 
(11677) 

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓа-
ни и фондации под ЗГФ.бр. 3/01 здружение на граѓани 
со име Македонски центар за независна иницијатива 
од Радовиш. 

Здружението ќе дејствува на територијата на опш-
тина Радовиш и пошироко, а неговото седиште се нао-
ѓа на ул."Партизанска" бр. 99 во Радовиш. 

Здружение на граѓани со име Македонски центар 
за независна иницијатива од Радовиш кое е основано 
заради јакнење на граѓанското општество и демокра-
тија подигање и развивање на свеста кај младите луѓе 
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за рамноправност и толеранција кај сите луѓе без раз-
лика на национална, верска и расна припадност, уна-
предување на половата рамноравност и рамноправно-
ста во семејството, социјално хуманитарна помош на 
лица во потреба, запознавање со злото на 21 век и 
последиците од него, истражување и промовирање на 
еколошки начин на живеење и дејствување за заштита 
на животната средина. 

Од Основниот суд во Радовиш, ЗГФ.бр. 3/01. 
(11415) 

С T Е Ч A J Н И П О С T A П К И 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 106/01 
од 14.05.2001 година над ДООЕЛ "Мајор" Горги Тодо-
ров, Битола, ул."Цар Самоил" бр. 121, дејност тргови-
ја со жиро сметка 40300-601-900051 при З П П - Филија-
ла Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спрове-
де и ја затвори. 

Од Основниот суд во Битола. (12124) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
114/00 од 20.03.2001 година стечајната постапка што се 
води над ДОО "Аламаз"од Битола, ја заклучи, а по 
правосилноста на решението, определи регистарското 
одделение при овој суд да го брише ова правно лице 
од Трговскиот регистар, а З П П од Битола да постапи 
согласно неговите правила за работа. 

Од Основниот суд во Битола. (12125) 

на стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
градежништво инженеринг, трговија и услуги "Свет-
лана Инженеринг" ДОО Илинден с.Марино,ул."402" 
бр. 12 со жиро сметка 40110-601-405391, како и број на 
регистарска влошка 1-58433-0-0-0 при регистарот на 
Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спрове-
дува, па отворената стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за градежништво, инженеринг, трговија 
и услуги "Светлина инженеринг" ДОО Илинден, с. 
Марино, Скопје се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се -
брише од трговскиот регистарот кој го води Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (11962) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст.бр.144/2001 од 09.05.2001 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот Тр-
говско друштво за производство, трговија на големо и 
мало и услуги "Мак-Џо Градба" Бране ДООЕЛ увоз 
извоз - Скопје со седиште на ул."Народен Фронт" бр. 
13 и жиро сметка 40100-601-389243, па истата не се сп-
роведува и се заклучува отворената стечајна постапка 
над должникот Трговско друштво за производство, 
трговија на големо и мало и услуги "Мак-Џо Градба" 
Бране ДООЕЛ увоз извоз Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11961) 

Основниот суд во Струмица објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 53/2001 од 23.04.2001 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ДПТУУ "Грантс Мари-
ја и Јани" ДОО Струмица, ул."Климент Охридски" бб 
и жиро сметка 41300-601-62462 при З П П Струмица. 

За стечаен судија е определен судијата Викторија 
Кировска, судија при Основниот суд - Струмица и чл-
ен на Стечајниот совет. 

За стечен управник се определува Шекерџиев Дра-
ган од Струмица. 

Се повикуваат доверителите, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник или до Основниот суд-Струмица. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да 
ги пријават своите разлачни права на подвижни пред-
мети и права на должникот како и доверителите кои 
имаат разлачни права на недвижности кај должникот 
кој не се запишани во јавните книги, во рок од 15 дена 
од објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ". 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на привремениот стечаен уп-
равник. 

Се закажува рочиште на Собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на Собрание на доверители на кое врз ос-
нова на извештајот на стечајниот управник ќе одлучу-
ваат за натамошниот тек на постапката, кој ќе се одр-
жи на 14.06.2001 година во 11,00 часот во Основниот 
суд во Струмица. 

Огласот на огласната табла во судот е истакнат на 
11.05.2001 година во 14,00 часот. 

Од Основниот суд во Струмица. (12119) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд I.Ст.бр.145/2001 година, од 26.04. 
2001 година, е отворена стечајна постапка над долж-
никот Претпријатие за промет и услуги "Камен град-
ба" ДОО - Скопје, со седиште на ул."Народен Фронт" 
бр. 13/5 и жиро сметка 40100-601-250538, и истата не се 
спроведува, па отворената стечајна постапка над дол-
жникот Претпријатие за промет и услуги "Камен 
Градба" увоз извоз ДОО - Скопје, ул. "Народен Фро-
нт" бр. 13/5 и жиро сметка 40100-601-250538, се заклуч-
ува. 

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и 
на огласната табла во судот. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11960) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Ст.бр.142/2001 од 09.05.2001 го-
дина, отворена е стечајна постапка над должникот Др-
уштво за производство, градежништво, трговија и ус-
луги "Универзал Експорт" Бране ДООЕЛ увоз извоз -
Скопје со седиште на ул."Народен Фронт" бр. 13/5 и 
жиро сметка 40100-601-430475, па истата не се спрове-
дува и се заклучува отворената стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, градежништво, 
трговија и услуги "Универзал Експорт" Бране 
ДООЕЛ увоз извоз - Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистерот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11959) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IVСт.бр. 59/00 од 17.04.2001 година се отворе-

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 136/01 од 09.05.2001 година е отворе-
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на стечајна постапка над должникот Друштво за прое-
ктирање и изведување на лимени кровови и фасадни 
конструкции "БЕМОВАК" Глигор и други ДОО од 
ДТЦ Палома Бјанка бр. 16/3-1, Скопје, и жиро сметка 
бр. 40100-601-376516, па истата не се спроведува и се 
заклучува отворената стечајна постапка над должник-
от Друштво за проектирање и изведување на лимени 
кровови и фасадни кнструкции "БЕМОВАК" Глигор 
и други ДОО Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12164) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение П.Ст.бр. 256/00 од 07.03.2001 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Трговско, услуж-
но, производно претпријатие "ТОМЧЕ" ДОО увоз-из-
воз од Скопје, ул. "Ловќенска" бр. 10, и жиро сметка 
бр. 40120-601-188120, па истата не се спроведува и се 
заклучува отворената стечајна постапка над должник-
от Трговско, услужно, производно претпријатие 
"ТОМЧЕ" ДОО увоз-извоз Скопје. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12138) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 165/00 од 10.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
производство, промет и услуги "СЕМОС ЕЛЕКТ-
РОН" извоз-увоз Скопје, со седиште на ул."Никола 
Киров Мајски" бр. 69, со жиро сметка бр. 40110-601- 
324797 како и број на регистарска влошка 1-58304-0-0- 
0 при регистарот на Основниот суд Скопје И - Скопје, 
и истата не се спроведува, па отворената стечајна пос-
тапка над должникот Претпријатие за производство, 
промет и услуги "СЕМОС ЕЛЕКТРОН" извоз-увоз 
Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12123) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение III.Ст.бр. 170/00 од 26.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие 
"ГОЦ К О М Е Р Ц ЕВТ МИКРО МАРКЕТ" Скопје, со 
седиште на ул."Тома Томшиќ" бр. 25, со жиро сметка 
бр. 40100-601-398431 и регистарска влошка 3-02000601- 
000-01 при регистарот на Основниот суд Скопје I -
Скопје, и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие "ГОЦ 
К О М Е Р Ц ЕВТ М И К Р О МАРКЕТ" извоз-увоз Ско-
пје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12117) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение IV.Ст.бр. 86/01 од 07.05.2001 година, се отво-
ра стечајна постапка над должникот Јавно трговско 
друштво за трговија и услуги Лазаревски Трајче и Ла-
заревски и др. ЈТД увоз-извоз Скопје, со седиште на 
бул. "АСНОМ" бр. 4/1-17, со жиро сметка бр. 40100- 
601-450216 при регистарот на Основниот суд Скопје I -
Скопје, и истата не се спроведува, па отворената сте-
чајна постапка над должникот Јавно трговско друшт-
во за трговија и услуги Лазаревски Трајче и Лазарев-
ски и др. ЈТД увоз-извоз Скопје, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12115) 

Со решение на Основниот суд во Битола Ст.бр. 
67/01 од 07.05.2001 година се констатира дека 
Собранието на доверителите на стечајниот должник 
ХП "ФРИНКО" АД ДОО Комерцијални ладилни 
постројки Битола, одлучи деловниот потфат делумно 
да продолжи во деловите Лимарија и Монтажа на 
замрзнувачи, витрини и комерцијални разладни уреди, 
а се ликвидира деловниот потфат во одделението 
картонажа и транспорт - утовар - растовар. 

За горната одлука гласаа следните доверители: 
- Вработените кај стечајниот должник со 87,43%, 
- Макпетрол трговија Скопје со 0,28%, 
- Поранешни вработени работници кај стечајниот 

должник 7,45%, што претставува мнозинство довери-
тели кои присусутвуваат на седницата повеќе од по-
ловината од утврдените побарувања, односно 95,16% 
мнозинство на доверители од вкупниот износ на 
утврдените побарувања. 

Со денот на донесувањето на ова решение на 
работниците во одделенијата што се ликвидираат им 
престанува работниот однос. 

Од Основниот суд во Битола. (12301) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 63/01 од 14.05.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот Трговец 
поединец Гурманска скара "Митко Ѓорѓи Вампирџи-
ев" тп од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601- 
74694 што се води при З П П Филијала Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање на 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", преку овој суд до Апелациони-
от суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (12192) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 46/01 од 23.04.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ПТТ 
"САВЕЛО" увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка 
бр. 41300-601-15869 што се води при З П П Филијала 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање на имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", преку овој суд до Апелациони-
от суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (12193) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 60/01 од 08.05.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ 
"ХЕПИ" увоз-извоз ДООЕЛ од Струмица, со жиро 
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сметка бр. 41300-601-69325 што се води при З П П Фи-
лијала Струмица, но е одлучено истата да не се спро-
ведува поради немање на имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", преку овој суд до Апелациони-
от суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (12194) 

жиро сметка бр. 41300-601-25573 што се води при З П П 
Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се сп-
роведува поради немање на имот на должникот, зара-
ди што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", преку овој суд до Апелациони-
от суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (12198) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 40/01 од 10.05.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДУТ 
"АРАКОМ" Д О О Е Л увоз-извоз од Струмица, со жи-
ро сметка бр. 41300-601-74904 што се води при З П П 
Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се сп-
роведува поради немање на имот на должникот, зара-
ди што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", преку овој суд до Апелациони-
от суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (12195) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 30/01 од 07.05.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ 
"АРАБЕЛА" Петар Стоилков и др. јтд од Струмица, 
со жиро сметка бр. 41300-601-45447 што се води при 
З П П Филијала Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање на имот на должникот, 
заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", преку овој суд до Апелациони-
от суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (12196) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 22/01 од 22.03.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ТП "ГУ-
Г У Љ А Н О В И Б - Ф" од с.Муртино, Струмица, но е од-
лучено истата да не се спроведува поради немање на 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", преку овој суд до Апелациони-
от суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (12197) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 29/01 од 18.04.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ 
" Б А Л Б Е К " Драги Гогов и др. јтд од Ново Село, со 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 41/01 од 15.05.2001 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ 
"ФИНЕСА" увоз-извоз п.о. од Струмица, со жиро 
сметка бр. 41300-601-54635 што се води при З П П Фи-
лијала Струмица, но е одлучено истата да не се спро-
ведува поради немање на имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение во рок од 15 дена од денот на об-
јавувањето на решението во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", преку овој суд до Апелациони-
от суд во Штип. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (12202) 

Л И К В И Д A Ц И И I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 181/2001 од 10.05.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, транспорт и услуги "ЈУГО-
У Н И В Е Р З А Л - Р" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. 
"Ибе Паликуќа" бр. 33, Скопје со жиро сметка бр. 
40120-601-332374. 

З а ликвидатор се определува лицето Драган Ве-
личкоски, ул."АВНОЈ" бр. 72/2-а од Скопје, тел. 454- 
154. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12077) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 63/2001 од 02.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над правното 
лице Трговско, услужно претпријатие "АНГРОИМ-
П Е К С - Н" експорт-импорт од Скопје, бул. "Јане Сан-
дански" бр. 118/1, Скопје со жиро сметка бр. 40100- 
601-163586. 

З а ликвидатор се определува лицето Сабит Алиев-
ски, ул."Пандил Шишков" бр. 7/3 од Скопје, тел. 428- 
405. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11958) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 62/2001 од 28.02.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие на големо и мало "МАК 
К О М П А Н И " ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Руди 
Чајавац" бр. 4/32, Скопје со жиро сметка бр. 40100-601 
-288413. 

З а ликвидатор се определува лицето Крстевска 
Мирјана, ул."Рузвелтова" бр. 52/24 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11952) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 90/2001 од 12.03.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "ФИНИ ИНВЕСТ" 
Д О О увоз-извоз од Скопје, ул. "Гаврило Радомир" бр. 
7-б, Скопје со жиро сметка бр. 40100-601-278350. 

З а ликвидатор се определува лицето Димитровска 
Мирјана, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11879) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 153/2001 од 13.04.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "БЕАДЕ-
КС" Ц О експорт-импорт од Скопје, ул. "Роман Каска-
лиевиќ" бр. 21 а, Скопје со жиро сметка бр. 40100-601- 
110910. 

З а ликвидатор се определува лицето Стевчевски 
Благоја, ул."Владимир Комаров" бр. 23/26 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (11851) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 117/2001 од 03.04.2001 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "ДЕ-
ТА ВЕСТ" ДОО увоз-извоз од Скопје, бул. "Јане Сан-
дански" бр. 35/4-24, Скопје со жиро сметка бр. 40100- 
601-233117. 

З а ликвидатор се определува лицето Трпевски 
Стојан, ул."Јане Сандански" бр. 35/4-24 од Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12178) 

Н О T A Р С К И О Г Л A С И 

Се продава земјоделско земјиште во К О Тремник, 
една идеална половина од К П бр. 1043, во м.в. "Лута 
страна", нива со површина од 6560 м2, во К О Тремник, 
сопственост на Стаменковиќ Перо од с.Тремник, Не-
готино цена на продажба 20.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето 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-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (11741) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
К П бр. 5113, план 009, скица 009, на м.в. "Голи Газ", 
класа 5, со површина од 3938 м2, за цена од 60.000,00 
денари заведен во ИЛ бр. 148 за К О Кавадарци 1 вон, 
сопственост на Васил Манчев од Кавадарци, ул. "7-ми 
Септември" бр. 41. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(11737) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
К П бр. 571, план 004, скица 006, на м.в. "Реката", кла-
са 1, со површина од 1191 м2, и нива на К П бр. 572, 
план 004, скица 006, на м.в. "Реката", класа 2, со 
површина од 1201 м2, за цена од 60.000,00 денари заве-
дени во ИЛ бр. 116 за К О Возарци, сопственост на 
Миќо Темов од с.Возарци, Кавадарци. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седи-
ште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(11738) 

Се продава земјоделско земјиште 14/48 идеален 
дел од К О Глишиќ, К П бр. 466/2, м.в. "Краиште", кул-
тура - лозје, класа 2, со вкупна површина од 5962 м2, 
14/48 идеален дел од К О Глишиќ, К П бр. 466/2, м.в. 
"Краиште", култура - нива, класа 3, со вкупна повр-
шина од 3038 м2, 

2/28 идеален дел од К О Глишиќ, К П бр. 462/2, м.в. 
"Краиште", култура - лозје, класа 3, со вкупна повр-
шина од 4642 м2, сопственост на Ѓорчева Славејко 
Цвета од Кавадарци, ул."7-ми Септември" бр. 68, уста-
новено во ПЛ бр. 1559 и 751 издаден Државен завод за 
геодетски работи, одделение за премер и катастар Ка-
вадарци, за цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
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вањето на овој оглас во " Службен весник на Републи-
ка Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (11419) 

Се продава земјоделско земјиште К О Кавадарци1 
вон, К П бр. 4611, дел 1, план 009, скица 009, м.в. "Голи 
Газ", култура - нива, класа 4, со вкупна површина од 
1939 м2, КО Кавадарци 1 вон, К П бр. 4611, дел 2, план 
009, скица 009, м.в. "Голи Газ", култура - нива, класа 4, 
со вкупна површина од 2296 м2, сопственост на Љубин-
ка Јосифова од Кавадарци, ул."Браќа Х.Тефови" бр. 
37, видно од ИЛ бр. 136 издаден од Државен завод за 
геодетски работи, одделение за премер и катастар Ка-
вадарци, за цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на овој оглас во " Службен весник на Републи-
ка Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (11734) 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (11728) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
К П бр. 979 на м.в. "Тутлевски бавчи" класа 3, со повр-
шина од 2088 м2, заведена во ПЛ бр. 222 за К О 
Јанковец, сопственост на продавачот Минчевски 
Петар Горгија од Скопје, за цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (11742) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 2/6 од не-
плодно на К П бр. 89 на м.в. "Старо село" со површина 
од 1400 м2, и нива на К П бр. 89 на м.в. "Старо село" 
класа 7, со површина од 489 м2, и двете заведени во ПЛ 
бр. 52 за К О Коњско, сопственост на продавачот Тасе-
вски Иван Каранфил од Ресен, за цена од 100.000,00 
денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (11420) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
К П бр. 2621 на м.в. "Село" класа 4, со површина од 
251 м2, заведен во ПЛ бр. 214 за К О Сопотско, сопст-
веност на продавачот Крстановски Живко Димче од 
с.Сопотско - Ресен, за цена од 12.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (11743) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа ливада на 
К П бр. 627 дел 2 на м.в. "Ширина" класа 4, во површи-
на од 971 м2, заведена во ПЛ бр. 689 за К О Езерени, 
сопственост на продавачот Лисовски Трајан Горгија 
од с.Царев Двор - Ресен, за цена од 38.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (11421) 

Се продава недвижен имот неплодно земјиште 
м.в. "Село" К П бр. 2690 во површина од 160 м2, заве-
дено во ПЛ бр. 655 за К О Љубојно. Сопственост на 
Миќиќ Михајло. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (10043) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
К П бр. 418 на м.в. "Бранејнца" класа 5, со површина 
од 2080 м2, заведена во ПЛ бр. 166 за К О Долна Бела 
Црква, сопственост на продавачот Принзевски Сандре 
Кире од с.Царев Двор - Ресен, за цена од 32.000,00 де-
нари. 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
К П бр. 314 м.в. "Село" класа 4, во површина од 854 м2, 
заведена во ПЛ бр. 9 за К О Претор, заедничка сопст-
веност на продавачите Рошкоска Крсте Драгица и на 
Рошкоски Косте Илија од с.Претор - Ресен, за цена од 
35.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
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кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (11906) 

Се разменува земјоделско земјиште и тоа ливада 
на К П бр. 1008 м.в. "Папрковица" класа 3, во површи-
на од 3139 м2, заведена во ПЛ бр. 401 за К О Долна Бе-
ла Црква, сопственост на Реџепи Шабан Реис од с.До-
лна Бела Црква - Ресен. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (11907) 

Се разменува земјоделско земјиште и тоа овошна 
градина на КП 348 м.в. "Бранејница" класа 2, во повр-
шина од 1567 м2, и овоштарник на К П 348 м.в. "Бран-
ејница" класа 2, со површина од 600 м2, и двете заведе-
ни во ПЛ бр. 469 за К О Долна Бела Црква, сопствено-
ст на Нонковски Мите Гоце од с.Долна Бела Црква -
Ресен. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (11908) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа пасиште на 
К П бр. 9 на м.в. "Рамник" класа 8, во површина од 
5746 м2, и заведено во ПЛ бр. 420 за К О Езерени, соп-
ственост на продавачот Дуровски Киме Владе од Ох-
рид за цена од 160.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (11909) 

Се продава земјоделско земјиште нива на К П бр. 
153, план 5, скица 7, во м.в."Асанли", класа 5, со повр-
шина од 2262 м2, во К О Нов Дојран и нива на К П бр. 
136, план 5, скица 8, во м.в."Ковачевиќ", класа 7, со 
површина од 3724 м2, во К О Нов Дојран сопственост 
на Алимова Закоја од с.Куртамзали за вкупна цена од 
1000 ДЕМ во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во р о к 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 Нада Прочкова, ул."Скопска" 
бр.6, Гевгелија. (10090) 

Се продава земјоделско земјиште нива на К П бр. 
113/3, план 4, скица 10, во м.в."Ачико", класа 4, со по-
вршина од 7202 м2, во К О Нов Дојран сопственост на 
Алимова Ајше од с.Куртамзали за вкупна цена од 
1200 ДЕМ во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици сосопст-
венците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето 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 Нада Прочкова, ул."Скопска" 
бр.6, Гевгелија. (10091) 

Се продава земјоделско земјиште нива на К П бр. 
200, план 5, скица 12, во м.в."Асанли", класа 4, со по-
вршина од 4998 м2, во К О Нов Дојран сопственост на 
Шакиров Мустафа од с.Куртамзали за вкупна цена од 
1000 ДЕМ во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето 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 Нада Прочкова, ул."Скопска" 
бр.6, Гевгелија. (10093) 

Се врши продажба на 1/7 идеален дел од земјодел-
ско земјиште К П бр. 343, план 3, скица 5, м.в." Горна 
Кумсекија", култура нива, класа 4, со вкупна површи-
на 6200 м2, во К О Петровец, сопственост на Георгиев-
ска Гордана од Катланово, по цена 15 ДЕМ од м2, во 
денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, 
ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. (10190) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште К П 
бр. 2318/4, план 5, скица 13, м.в."Поле", култура нива, 
класа 5, површина 539 м2, во К О Долно Соње, сопстве-
ност на Христовска Милица од Скопје, ул. "Трифун 
Хаџи Јанев "бр. 3, по цена 60 ДЕМ од м2, во денарска 
противвредност. 

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на голасот во "Службен весник 
на Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, 
ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. (11375) 
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Се врши продажба на земјоделско земјиште К П 
бр. 2124/1, план 13, м.в."Радибуш", култура нива, класа 
6, со вкупна површина 797 м2, и на К П бр. 2125/2, план 
13, м.в."Радибуш", нива, класа 6, со површина 798 м2, 
во К О Булачани, сопственост на Тунев Павле и Тунев 
Кочо од Скопје, ул."820"бр. 56, по цена 5 ДЕМ од м2, 
во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на голасот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, 
ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. (11441) 

Се продава земјоделско земјиште нива К П бр. 
3212, во м.в."Слатина" класа 3, во површина од 2821 
м2, и К П бр. 3322 нива во м.в."Слатино" во површина 
од 1916 м2, К О Кукуречани, сопственост на Борис 
Масалковски од с. Кукуречани, за цена од 20.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците на 
парцелите што граничат со горенаведената парцела, 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој ог-
лас во "Службен весник на РМ", доколку се заинтере-
сирани, 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 нотарот м-р Божидар Кочов, бул."1-ви Мај" бр. 
152, Битола. (11736) 

Се продава недвижен имот К П бр. 5687/15, м.в. "Ју-
рија", нива, класа 4, со површина од 400 м2, заведено 
во ПЛ бр. 1392 за К О Кучевиште, 1/1 во сопственост 
на Стојанка Маринковиќ, за цена од 248,00 денари по 

2 
м . 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
вено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. 

(11644) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, за-
едничките сопственици и сопствениците на гранични-
те парцели со парцелите К П бр. 76/7, овошна градина 
4 класа и К П бр. 76/7 нива 3 класа во м.в."Брест"со по-
вршина од вкупно 1128 м2, КО Катланово, дека сопст-
веникот на наведените парцели Дугалиќ Оливера, ул. 
"Антон Попов" бр. 63, Скопје, а ги продава наведени-
те парцели по цена од 60,00 односно 55,00 денари за м2. 

Доколку наведените лица сакаат да го користат 
првенственото право на купување предвидено во За-
конот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 
30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат 
купопродажната цена во нотарски депозит. Во спро-
тивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. 

(11831) 
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Се продава недвижен имот нива 6 класа, со вкупна 
површина од 557 м2, што се наоѓа на К П бр. 262/3 план 
3, скица 6, К О Јаболци, сопственост на Сениќ Панче 
Гордана од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", доколку се заинтересира-
ни да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на предме-
тната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџов-
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (11837) 

Се продава земјоделско земјиште катастарска кул-
тура нива, класа 4, на К П бр. 2359, во м.в. "Село", во 
површина од 1222 м2, и земјиште под зграда 1 на К П 
бр. 2359 во м.в."Село" во површина од 76 м2, заведена 
во ИЛ бр. 28, за К О Беловодица, сопственост на 1/2 на 
Најдоски Велков Милан од Прилеп, ул."Т. Крстески" 
бр. 10, 1/4 на Најдоска Никола Олга од Прилеп, ул."5-
та Прилепска Бригада" бр. 112 и 1/4 на Најдоски Ѓор-
ѓија Стеван од Прилеп, ул."Цане Коњарец" бр. 121, за 
цена од 6.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопст-
вениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (11730) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 10/12 идеа-
лен дел од К П бр. 15/35-2 нива од 8 класа на м.в. "Цр-
ни врв" во површина од 600 м2, заведена во ПЛ бр. 233 
за К О Беловиште, сопственост на Садику Исак, Сади-
ку Шаќир, Садику Енвер, Садику Мухарем, Садику 
Фекрије, Садику Талат, Садику Фадил, Садику Вехби-
је, Садику Насибе и Садику Рефет сите од с.Беловиш-
те, за купопродажна цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, (заедничките сопственици, соспствениците и сосе-
дите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понуди-
те. Во спротивно, 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. (10887) 

Се продава земјоделско земјиште нива на К П бр. 
6906 во м.в."Софилар" класа 2, во површина од 1924 
м2, во К О Струмица, сопственост на Семенков Ѓорѓе 
од Струмица, ул."Наум Наумовски Борче" бр. 2, за це-
на од 416.000,00 денари. 

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Аница Манџукова, ул."Љуба Брашнарска" 
бр. 5, Струмица. (10094) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива, пост-
роена на К П бр. 230/12, план 3, скица 6, м.в."Горна 
Краста", класа 6, со површина од 654 м2, во К О Јабол-
ци, за купопродажна цена од 120.000,00 денари, сопст-
веност на продавачот Бабамов Љубомир од Скопје, 
ул."Првомајска" бр. 12/1. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок до 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 Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (11870) 

Се продава земјоделско земјиште нива на К П 3537, 
план 27, скица 92, во м.в."Горно село", класа 6, со по-
вршина од 1561 м2, во К О Богданци, сопственост на 
Пачаразлиев Александар од Богданци за цена од 600 
ДЕМ во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во р о к 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 Нада Прочкова, ул."Скопска" бр. 
6, Гевгелија. (12127) 

Се продава земјоделско земјиште нива на К П 3536, 
план 27, скица 92, во м.в."Горно село", класа 6, со по-
вршина од 2068 м2, во К О Богданци, сопственост на 
Станчев Велимир од Богданци за цена од 800 ДЕМ во 
денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во р о к 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 Нада Прочкова, ул."Скопска" бр. 
6, Гевгелија. (12128) 

Се продава земјоделско земјиште сопственост на 
Ристески Стеван од Прилеп, заведено во ИЛ бр. 33233, 
за К О Прилеп, К П бр. 892 дел 2, м.в. "Поводениоци", 
нива 2 класа, површина 1983 м2, за цена 50.000,00 дена-
ри. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците, сопствениците чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавување на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, 
Прилеп. (12129) 
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Се продава земјоделско земјиште и тоа 6/18 идеа-
лен дел од К П бр. 27/81-3 ливада од 6 класа на м.в. 
"Ограда" во површина од 2500 м2, заведена во ПЛ бр. 
633 за К О Дебреше, сопственост на Нуредини Амета 
Саќип од с.Дебреше, за купопродажна цена од 
250.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, (заедничките сопственици, сосопствениците и со-
седите чие земјиште се граничи со земјиштето што се 
продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понуди-
те. Во спротивно, 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. (12130) 

Се продава земјоделско земјиште: К О Марена, К П 
бр. 2014, план 010, скица 006, м.в. "Порој", катастарска 
култура - лозје, класа 5, со вкупна површина од 1317 
м2, К О Марена, К П бр. 2015, дел 1, план 010, скица 
006, м.в. "Порој", култура - лозје, класа 5, со вкупна 
површина од 1167 м2, и К О Марена, К П бр. 2015, дел 3, 
план 010, скица 006, м.в. "Порој", култура - лозје, кла-
са 5, со вкупна површина од 1347 м2, сопственост на 
Орешков Здраве од Кавадарци, бул."Македонија" бр. 
64, видно во ИЛ бр. 780 издаден Државен завод за гео-
детски работи, одделение за премер и катастар Кава-
дарци, за цена од 75.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на овој оглас во " Службен весник на Републи-
ка Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (12131) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
во К О Маркова Сушица, на К П бр. 427/3, план 1, ски-
ца 1, м.в. "Вршник", класа 5, со површина од 1547 м2, 
сопственост на Лиле Павичевиќ од Скопје, за цена од 
7.735 ДЕМ во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето 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-
ње на понудата. Во спротивно, го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Зорица Пулејкова, ул."Кузман Јосифовски 
Питу" бр. 15, ТЦ Скопјанка - Скопје. (12118) 

Се продава недвижен имот 1/2 идеален дел од лозје 
3 класа, со вкупна површина од 598 м2, што се наоѓа на 
К П 522/21 план 4, скица 6, м.в "Голем Рид" К О Ради-
шани, сопственост на Михајловски Живко од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", доколку се заинтересира-
ни да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да 
се изјаснат за прифаќање на понудата. 
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Доколку не се јават во наведениот рок, истите го 
губат правото на првенствено купување на предметна-
та недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџов-
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (12120) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште на сите субјекти со право на првенство на купува-
ње, сосопствениците на по 1/2 идеален дел, Биљали 
Фатиме и Каил Емша им нудат на продажба нива од 3 
класа м.в."Чингла", од вкупно 3538 м2, устроена на К П 
3565, план 7, скица 9, упишана во ПЛ бр. 52 за К О Сту-
деничани, под следните услови: 

Недвижноста продавачите ја нудат за вкупна цена 
од 800.000,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш по 
денот на заверката на договорот кај нотар. Купувачот 
го плаќа данокот на промет и трошоците за преносот 
на недвижноста. 

Изјави за прифаќање на понудата, во писмена 
форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска 
Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб од Скопје, во рок од 
30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа 
понуда. (11955) 

Се продава земјоделско земјиште нива во К О Вол-
ково К П бр. 757/1 план 04, скица 11, м.в."Уши" со по-
вршина од 3182 м2, во сопственост на Трајчевски Пе-
тар Трајко од с.Волково, за цена од 815.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици соседи чие земјиш-
те граничи со земјиштето што се продава, доколку ја 
прифатат понудата писмено да се изјаснат со доставу-
вање на истата до сопственикот Трајчевски Трајко ул. 
"81" бр. 1, с.Волково, Скопје во рок од 30 дена од обја-
вувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ". 
Во спротивно, го губат правото првенство. (11968) 

M A Л И О Г Л A С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр. 230513 на име Далипи Далип, с. Неготино, 
Гостивар. (28243) 

Пасош бр.1376362/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Елмаз Етиш, Челопек бр. 18,Скопје. (12136) 

Пасош бр. 1456464,издаден од УВР - Скопје на име 
Сокол Фејзулаху,ул."Г. Капчев"бр.8/22,Скопје.(12137) 

Пасош бр.1211766,издаден од ОВР - Радовиш на име 
Ајвазова Мелтем,ул." Гроздан Трифунов"бр.17,Ко-
чани. (12146) 

Пасош бр.1572416 на име Горанчо Јанев,бул. "А. 
Македонски"бр.3-2/8,Радовиш. (12151) 

Пасош бр.472596 на име Горгиевска Лилјана,ул."В. 
Ка."бр.3/4/57,Битола. (12155) 

Пасош бр.1452010,издаден од ОВР-Крушево на име 
Мерсими Самедин,с. Житоше,Крушево. (12162) 

Пасош бр.261621,издаден од УВР - Битола на име 
Горѓи Кочовски,ул."Солунска"бр.216,Битола. (12163) 

Пасош бр.1292049/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Нурие Шакири,с.Танушевци,Скопје. (12165) 

Пасош бр.1119161/98,издаден од УВР- Тетово на име 
Љ а т и ф Несими,ул."Илинденска"бр.163,Тетово.(12166) 

Пасош бр.1249961,издаден од ОВР - Гостивар на име 
Сефер Бајрам,с.Скудриње,Гостивар. (12168) 

Пасош бр.1391050,издаден од ОВР - Кичево на име 
Салиу Армен,ул."Енгелсова" бр.34,Кичево. (12170) 

Пасош бр. 0821930,издаден од УВР - Скопје на име 
Крацовска Билјана, ул."Дижонска"бр.40,Скопје.12171 

Пасош бр.1368053,издаден од ОВР - Валандово на 
име Филов Горан,ул."М.Тито" бр. 11-118,Валандово. 

Пасош бр.1381423,издаден од УВР - Струмица на 
име Сапунџиев Ромео ул."Боро Џони" бр.4 ,Струмица. 

Пасош бр.1368054,издаден од ОВР - Валандово на 
име Димова Јадранка,ул."О.Николов"бр.31,Валандово 

Пасош бр.0202818,издаден од ОВР - Делчево на име 
Стоименова Ленка,с. Звегор,Делчево. (12176) 

Пасош бр.0683161,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Радица Живковиќ,ул." Сава Михајов"бр.8/3/2,Скопје. 

Пасош бр.1371679,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Венијамин Живковиќ,ул."Саво Михајлов" бр.8/3/2, 
Скопје. (12184) 

Пасош бр.0441244 на име Бајрами Алберт, Дебар. 
Пасош бр. 0369891 на име Илјази Сабрије,Дебар. 
Пасош бр.1403201/2000,издаден од ОВР-Гевгелија на 

име Дилберовски Дејан,бул."Гевгелија" бр.2/20,Гевге-
лија. (12203) 

Пасош бр.0437125/94,издаден од УВР-Свети Николе 
на име Коцевска Олгица,ул."Карпошева"бр.28,Свети 
Николе. (12210) 

Пасош бр.1072440/98на име Рефати Бајрам,Гости-
вар. (12232) 

Пасош бр.1424832на име Усеинов Јашар, с. Топол-
ница,Радовиш. (12237) 

Пасош бр.506022 на име Јордев Благојче,Штип.12239 
Пасош бр.531355,издаден од ОВР - Дебар на име 

Имери Фета,ул."Џ.Уштеленца"бр.91,Дебар. (12245) 
Огласот за пасош бр.1181942 објавен во"Службен 

весник на РМ"бр.36/2001 год. на име Исмани Хабиљ, с. 
Седларево,Тетово,се сторнира. (12255) 

Пасош бр.0923160,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Бујар Алими,с.Орланци,Скопје. (12281) 

Пасош бр.891124,издаден од УВР - Куманово на име 
Максути Енвер,Куманово. (12282) 

Чекови од бр. 3294663 до 3294672, од тековна сметка 
бр. 2916561,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Петрова Тимка,Скопје. (12215) 

Чекови од бр. 625585 до 625588, од тековна сметка 
бр.2300135,издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Дуранска Снежана,Скопје. (12280) 

Работна книшка на име Бранислав Бакарџиев,ул."Н. 
Добровиќ" бр.1/2-17,Скопје. (12183) 

Работна книшка на име Андоновска Валентина,ул. 
"И. Р. Лола" бр. 72/3-5,Скопје. (12186) 

Работна книшка на име Емил Вукелиќ,ул"Бутелска" 
бр. 12/5,Скопје. (12188) 

Работна книшка на име Младеновска Дивна, нас. 
Карпош, Куманово. (12206) 

Работна книшка на име Менковска Верица,ул."В. 
Маслеша" бр. 2,Куманово. (12207) 

Работна книшка на име Александар Маневски,ул. 
"К. Рацин" бр. 13,Охрид. (12208) 

Работна книшка на име Стојановска Маја,Скопје. 
Работна книшка на име Бојку Нафис,Струга. (12218) 
Работна книшка на име Пуфков Љубе,ул."Васил 

Главинов"бр. 72,Велес. (12224) 
Работна книшка на име Лена Стерјовска, ул."К. 

Чолаков"бр.12,Битола. (12226) 
Работна книшка на име Ајдари Миер,с. Чегране,Гос-

тивар. (12230) 
Работна книшка на име Ремзи Азри,Гостивар.12231) 
Работна книшка на име Горѓиевска Љубица,Скопје. 
Работна книшка на име Ѓорѓиевски Драги,Скопје. 
Чековна картичка бр. 857058 и чековите бр.3978322 

од бр. 3978325 до 3978331, издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Бинчева Малинова Елена, 
Скопје. (12213) 

Свидетелство за 5 одделение,издадено од ОУ "Жиф-
ко Брајковски "Скопје на име Христина Илиевска, 
Скопје. (12201) 

Свидетелство за 1 година на име Горан Стојановски, 
с.Конопница,Крива Паланка. (12204) 
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Свидетелства за 1,2,3 и 4 год и диплома, издадени од 
Гимназија "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Аки-
мовски Дејан,Скопје. (12211) 

Свидетелства за 1,2,3 и 4 година и диплома,издадени 
од ТЕТУ "Михајло Пупин"Скопје на име Мицевски 
Ангеле, Скопје. (12217) 

Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение на име Мерита 
Африм,Струга. (12219) 

Свидетелство на име Дритан Вејсели,Струга.(12220) 
Свидетелство за 8 одделение на име Орхан Фазлиев, 

ул."8 Септември"бр. 50,Радовиш. (12221) 
Свидетелство за 1 одделение на име Копчалка 

Ерцевид,ул."Шаин Маала" бр. 111,Радовиш. (12223) 
Свидетелство на име Арменд Шабани,Тетово.12227) 
Свидетелство на име Либерта Даути,с. Радолишта, 

Струга. (12235) 
Свидетелство на име Албета Даути,с. Радолишта, 

Струга. (12236) 
Свидетелство за 8 одделение на име Анела Вејси-

ловиќ, с. Горно Оризари,Велес. (12240) 
Свидетелство за 6 одделение на име Казимоски 

Мевмед, с. Лабуништа,Струга. (12241) 
Свидетелство за 5 одделение,издадено од ОУ "Коле 

Неделковски" Скопје на име Ололовска Доната 
Хелена,Скопје. (12247) 

Индекс, издаден од Правен факултет - Скопје на име 
Стојановска Емилија,Скопје. (12283) 

Книшка на име Бафто Шефки,ул." Охридска Бри-
гада" бр.42,Охрид. (12209) 

Престанува со вршење на фризерска занаетчиска 
дејност,издадени од на име Фризерски салон "Корона" 
Скопје. (12214) 

Лична карта бр.525828 на име Еленко Белински,с. 
Велгошти,Охрид. (12205) 

Чек бр.0009900027794,од тековна сметка бр. 12334/67 
издаден од Македонска банка АД Скопјена име Се-
кулиќ Олга,Скопје. (12111) 

Чекови од бр.239816 до 239834,од тековна сметка бр. 
4565720,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Георгиева Магдалена,Скопје. (12126) 

Чекови бр. 5268466 и 5268467, од тековна сметка бр. 
13973346,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Томашевски Николај,Скопје. (12139) 

Чекови од бр. 97129 до 97134, од тековна сметка бр. 
8425306,издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Марковски Ѓорѓи,Скопје. (12169) 

Работна книшка на име Криштарац Самка,Скопје. 
Работна книшка на име Часлав Петровски, с. Кос-

матац,Куманово. (12147) 
Работна книшка на име Коцарева Драгица,ул."Кочо 

Рацин" бр.1,Охрид. (12150) 
Работна книшка на име Шојко Јелена,Богданци. 
Работна книшка на име Наумоски Благој,ул."Ок-

томвриска"бр.96 ,Прилеп. (12157) 
Работна книшка на име Вучкова Љубица,Скопје. 
Работна книшка на име Стојчева Зорица,Скопје. 
Свидетелство за 3 година,издадено од Гим." Никола 

Карев" - Скопје на име Лукиќ Ана,Скопје. (12135) 
Свидетелство на име Стојанов Оливер,ул."Димитар 

Влахов" бр. 1,Велес. (12144) 
Свидетелства за 2 и 3 на име Ристова Цветанка, ул. 

"Гоко Мишев" бр. 24,Неготино. (12145) 
Свидетелство на име Митевска Сашка,с.Умин Дол, 

Куманово. (12148) 
Свидетелство на име Симоновски Тоше, ул."Коле 

Неделков"бр.16,Штип. (12152) 
Свидетелство 2 тт клас текстилна на име Златка 

Ефтимова,Радовиш. (12153) 
Свидетелство за 7 одделение на име Димоски Дарко, 

с. Блаце,Тетово. (12160) 
Свидетелство за 7 одделение на име Сами Абдула 

Илзим,Гостивар. (12161) 
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Свидетелство за 2 и 3 година,издадени од Гимназија 
"Никола Карев"-Скопје на име Вировиќ Ирена, 
Скопје. (12181) 

Диплома на име Фаик Демири,Тетово. (12159) 
Даночна картичка на име "Евро Џинс" Трг.друштво 

за произ.трг.и усл. ДООЕЛ,Охрид. (12140) 
Даночна картичка на име "Макач" ДООЕЛ, с. Пеш-

тани,Охрид. (12142) 
Даночна картичка на име Компани "Дики Охрид" 

ДООЕЛ,Охрид. (12143) 
Чекови од тековна сметка,издадени од Скопје на 

име Вецовска Еленеора,ул."9 Мај"бр.10,Скопје. 
(12109) 

Работна книшка на име Петрика Јанеку,ул."В. Ѓор-
гов"бр.22/18,Скопје. (11970) 

Работна книшка на име Љупчо Јанеку,ул"В.Ѓоргов" 
бр.28/18,Скопје. (11971) 

Работна книшка на име Кујтим Синани,Скопје.11974 
Работна книшкана име Горгиев Маријан,Струмица. 
Работна книшка на име Ружица Ивчевска,ул."Г. 

Џоца",Битола. (11980) 
Работна книшка на име Беќаров Б. Мице, К 67, 

Прилеп. (11982) 
Работна книшка на име Ахил Боев ул."Илинденска" 

бр.18,Охрид. (12034) 
Работна книшка на име Георгиевска Емилија,ул."М. 

Андоновски" бр. 2-25,Битола. (12048) 
Работна книшка на име Јовчески Џулијано,ул." Кру-

шевска" бр. 58,Прилеп. (12052) 
Чековна картичка бр.1136/70,издадена од Стопанска 

банка а.д. - Скопје на име Милев Методи,ул."25 Мај" 
бр.3,Штип. (11995) 

Свидетелство за 1 година на име Оливера Филкоска, 
с. Нерези,Струга. (11965) 

Свидетелство за 8 одделение на име Георгиева 
Јеворка, с. Лубница,Радовиш. (11966) 

Свидетелство на име Зорев Ристе,ул."Енгелсова"бр. 
4/1-11,Велес. (11976) 

Свидетелство за 4 одделение на име Бекироска Исна 
с. Дебреште, Прилеп. (11983) 

Свидетелство за 1 година на име Севим Амети, 
Тетово. (11984) 

Свидетелство за 1 година на име Фатон Алиу,с. 
Порој,Тетово. (11985) 

Свидетелство на име Абдил Јусуфи,Тетово. (11986) 
Свидетелство за 1 година на име Влари Акики, 

Тетово. (11987) 
Свидетелство за 1 година на име Фуад Мазлами, 

Тетово. (11988) 
Свидетелство на име Ајхан Идар,Тетово. (11990) 
Свидетелство на име Фадил Лимани, с. Бузалково, 

Велес. (11994) 
Свидетелство за 1 година на име Ибраимова 

Адријана,ул."Г.Андреевиќ-Кун"бр.35,Скопје. (12021) 
Свидетелство на име Орхан Ибраимов, ул."Јирдан 

Урнов"бр.7,Велес. (12023) 
Свидетелство на име Авни Јакупи, с. Черкези,Кума-

ново. (12028) 
Свидетелство на име Целал Рашити,ул."Ј. Сандан-

ски"бр. 67,Куманово. (12032) 
Свидетелство на име Димитров Марјан, Злетово, 

Пробиштип. (12041) 
Свидетелство на име Стамкова Велика, ул."Р. 

Бајмал."бр. 47, Негорци,Гевгелија. (12046) 
Свидетелство на име Садуш Исмани,Тетово. (12053) 
Свидетелство на име Хамиде Мустафи,Тетово.12054 
Свидетелство на име Јанеска Добрила,с. Јегуновце, 

Тетово. (12055) 
Свидетелство на име Сенад Демири, с. Калиште, 

Гостивар. (12058) 
Индекс на име Лепитков Никола,Штип. (12040) 
Диплома на име Јонузи Мерите,Тетово. (11991) 
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Здравствена книшка на име Ампов Стевче, ул. 
"М.Барага"бр.7,Пробиштип. (11972) 

Здравствена книшка на име Велиновски Тоше, с. 
Тркање,Пробиштип. (11973) 

Здравствена книшка на име Маде Јовановски,Про-
биштип. (11975) 

Здравствена книшка на име Горгиевска Даниела, 
ул." Д-р Рајс"бр.19,Битола. (11979) 

Здравствена книшка на име Лазаревски Томе, ул. 
"Бл. Рогозинаро"бр.20,Битола. (12047) 

Книшка на име Светислав Станкоски,Тетово.(11989) 
Книшка на име Мустафоски Бунамик,Струга.(12038) 
Штедна книшка бр.2009-20 на име Страшимир Сте-

фанов, с.Бегниште,Кавадарци. (11977) 
Чек на име Николова Валентина,Виница. (11964) 

J А В Н И П О В И Ц И 

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

ПОВТОРНО ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12/2001 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ З А НАБАВКА И МОНТИ-
РАЊЕ НА КЛИМА УРЕДИ - СПЛИТ СИСТЕМИ З А 
ПОТРЕБИТЕ НА СУДОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

НАБАВУВАЧ 
Набавувач на Повторениот јавен повик бр. 12/2001 

е Министерството за правда на Република Македонија 
со седиште на ул. "Димитрије Чуповски" 9, Скопје. 

ПРЕДМЕТ НА Н А Б А В К А Т А 
Предмет на набавката е прибирање на понуди за 

набавка и монтирање на вкупно 116 клима уреди -
сплит системи за потребите на судовите во Република 
Македонија и Министерството за правда со следната 
моќност: 

- 52 клима уреди со моќност од 2,5 KW, од кои 48 
единечни, 3 двојни и 1 троен; 

- 62 клима уреди со моќност од 3,5 KW, од кои 48 
единечни, 13 двојни и 1 троен; 

- 2 клима уреди со моќност од 7 KW. 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 

учество на сите домашни и странски, правни и физич-
ки лица. 

Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со Законот за јавни набавки. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- Назив и адреса на понудувачот (седиште на пону-

дувачот). 
- Единечна и вкупна цена на понудата во денари со 

сите давачки. 
- Начин, рок и услови на плаќање. 
- Рок за испорака и монтажа. 
- Референтна листа. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачот задолжително треба да ја приложи 

следната документација: 
- Извод од регистрација на дејноста. 
- Документ за бонитет издаден од носителот на 

платен промет (оригинален примерок или копија заве-
рена од нотар). 

- Извод од судска евиденција дека понудувачот не е 
во стечај или во процес на ликвидација (оригинал или 
фотокопија заверена кај нотар). 

- Извод од судска евиденција дека на понудувачот 
не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење на дејност (оригинал или фотокопија заверена 
кај нотар). 

КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- Цена (30 поени), 
- Квалитет (30 поени), 
- Рок и начин на испорака (20 поени), 
- Услови на гаранција (10 поени), 
- Услови за плаќање (10 поени). 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
Понудувачот треба да ја достави понудата во сог-

ласност со одредбите од член 52-54 од Законот за јав-
ни набавки. 

РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 4.06.2001 година, (по-

неделник) во 12:00 часот. 
2. Понудите се доставуваат најдоцна до 4.06.2001 

година (понеделник) во 12:00 часот, преку архивата на 
Министерството за правда. 

3. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
4.06.2001 година (понеделник) во 12:00 часот, во Ми-
нистерството за правда, на ул. "Димитрие Чуповски" 
бр. 9 (сала за состаноци на V - к а т ) , во присуство на ов-
ластени претставници на понудувачите. 

4. Понудите што нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок, кои нема да ги содржат бараните подато-
ци, како и оние кои немаат докази за финансиска и 
техничка способност, нема да се разгледуваат. 

Дополнителни информации на тел.: 106-554 од 12 
до 14 часот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Јавното претпри-
јатие Македонска радио-телевизија објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2001 
З А ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ З А НАБАВКА НА 
ТЕЛЕВИЗИСКА ОПРЕМА З А ЕМИТУВАЊЕ 
НА ПРОГРАМА ПРЕКУ САТЕЛИТ, СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворениот повик бр. 4/2001 е Ма-

кедонската радио-телевизија, бул. "Гоце Делчев" бб, 
Скопје. 

2. Предмет на набавката е Телевизиска опрема за 
емитување на програма на Македонската Телевизија 
преку сателит и тоа: 

1/ Video and Audio stereo switcher - LEITCH XPR - 12VA2 
1.1/ LEITCH XPR - 12VA2 2 парчиња 
1.2/ LEITCH XPR CP Remote control panel 2 парчиња 
1.3/ Operation manual 1 парче 
1.4/ Service manual 1 парче 

2/ MultiAccess Video and Audio Server - SONY - VSR 2000 
2.1/ VSR - 2000 Multi Access A/V Server 2 парчиња 
2.2/ BKSH - 218GB 18GB HDDs 10 парчиња 
2.3/ BKSR - 2021 Analoge Encoder 3 парчиња 
2.4/ BKSR - 2031 Analogue MPEG 
Decoder board 4 парчиња 
2.5/ BZSR - 2000 Operational software 3 парчиња 
2.6/ VTR Remote cable D-sub 9-pin RS-422A 2 парчиња 
2.7/ Remote Cable from VSR 2000 to PC 
D-sub 9-pin RS-233C(Male) 3 парчиња 
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2.8/ RMM - 2000 
2.9/ Operation manual 
2.10/ Service manual 

Rack Mount Kit 2 парчиња 
2 парчиња 
1 парче 

3/ Non Linear Edit Station - SONY - ES-3 
3.1/ ES-3 Edit Station 1 парче 
3.2/ IBMPCUK72 PC with appropriate configurati-
on for ES-3 ( Dual Pentium III 800 w.NT 4.0 OS 

256 MB Ram , 72GB AV Storage etc) 1 парче 
3.3/ ESBK - 3021 Accelerator 
board for ES-3 1 парче 
3.4/ ESBK - 3031 SDI/SDTI (QSDI) 
Interface opt. 1 парче 
3.5/ ESBK - 3032 Uncompressed 
option 1 парче 
3.6/ ESBZ - 3020 ES -3 V2.0XL 
Software 1 парче 
3.7/ ESBK - 7011 Control Panel 1 парче 
3.8/ Boris effects Pro5.0 Pro.Plug in 
effects for ES-3 1 парче 
3.9/ PS.ES3.1XX2 ES-3 PrimeSupport 
1Yr with ECE 1 парче 
3.10/ ESBK - 3091E ES -3 Operation manual 
(English) 1 парче 
3.11/ Service manual (English) 1 парче 
3.12/ Multiscan E400 19" Editing monitor, 
Super Fine FD Trinitron, 0.24, 96KHz,TCO99, 
DDC,OSD 2 парчиња 
3.13/ SMS-IP Active speaker 20W 2 парчиња 
3.14/ Video Monitor TM 1700PN JVC 1 парче 
3.15/ VMC - IL4435 i.LINK Cable 
(3.5m,4pin-4pin) 1 парче 
3.16/ VMC - IL4635 i.LINK Cable 
(3.5m,4pin-6pin) 1 парче 

4/ PC Celeron 566A ; 64 MBRam ;10GB HD 
SVGA ; FDD 3,5"; 17"Monitor ; CD-ROM ; 
LAN 10/100 ; Sound Card ; Speakers ; 
Mouse ; Keyboard ;(Entry level PC) 3 парчиња 

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

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите на Законот за јавни набавки. 

II. ТЕНДЕРСКА Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
1. Тендерската документација со која располага 

понудувачот се однесува на дел од Телевизиска опре-
ма за емитување на програма на Македонската Теле-
визија преку сателит. 

2. За деталите околу техничките карактеристики 
од Тендерската документација (која е во целост опфа-
тена во - I Општите одредби во точка 2. - Предмет на 
понудата) заинтересираните понудувачи можат да се 
јават во Македонската радио - телевизија секој рабо-
тен ден од 8 - 12 часот, во времето на траењето на от-
ворениот повик, на телефонски броеви: ++ 389-2 - 112- 
200 централа ++ 389-2 - 226-911 ТВ техника со лица 
за контакт: За видео опрема = Васо Димитров = Илија 
Таневски, За аудио опрема = Миле Серафимовски 
e -ma i l : m t v c s @ m t . n e t . m k 

III. СОДРЖИНА Н А П О Н У Д А Т А 
1. Понудата треба да содржи: 
- Името, адресата и седиштето на понудувачот, 
- Техничките карактеристики на опремата да би-

дат специфицирани според тендерската документаци-
ја, 

- Цена на секоја позиција од набавката посебно, 
како и вкупна цена на набавката. Во цената на понуде-
ните стоки од странско потекло, задолжително треба 
да биде внесен и износот на царинските и други давач-
ки, 

- Рок на извршување на испораката од денот на по-
рачката за вкупната набавка, 

- Начинот и условите на плаќање , 
- Гарантен рок, 
- Референтна листа 
- Рок на важност на понудата е 90 дена од денот на 

отворањето. 

2. Понудата е делива. 

IV. ПРИДРУЖНА Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
Понудувачите (домашни) кон понудата задолжи-

телно доставуваат соодветен документ за бонитетот 
од носителот на платен промет, како доказ за нивната 
финансиска и економска способност (согласно член 22 
од Законот за јавни набавки и Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет). 

Странските понудувачи задолжително доставуваат 
сертификат за бонитет издаден од професионално 
репрезентативно тело на индустријата, трговијата или 
на професионално здружение на земјата во која се на-
оѓа неговото седиште односно ревизорски извештај од 
странска ревизорска институција (член 22 од Законот 
за јавни набавки). 

Понудувачите треба да достават доказ (извод од 
судската евиденција), дека не се во стечај или во про-
цес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда 
не им е изречена мерка за безбедност - забрана за вр-
шење на дејност. 

Понудувачите треба да достават доказ за техничка 
способност и тоа: 

- Список (референца) на главни и слични испора-
ки во последните три години, 

- Доказ за квалитет (сертификат), 
- Проспекти. 

Понудувачите треба да достават доказ дека се но-
сители на застапништво, ексклузивни или овластени 
дистрибутери од производителот со чии производи 
учествуваат на овој повик. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или копија заверена од страна на 
нотар, со исклучок на изводот од судската регистраци-
ја на дејноста кој може да се достави како копија. 

V. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р Н А НАЈПОВО-
Л Е Н П О Н У Д У В А Ч (согласно член 25 од Законот за 
јавни набавки) 

1. Цена на набавката до 40 бода, 
2. Квалитет до 30 бода, 
3. Начин и услови на плаќање до 20 бода, 
4. Рокот на испорака до 5 бода, 
5. Гаранција до 5 бода. 

VI. ДОСТАВУВАЊЕ Н А П О Н У Д И Т Е 
1. Понудата се доставува согласно член 52, 53, и 54 

од Законот за јавни набавки и тоа се доставува во еден 
оригинален примерок што треба да биде и потпишан 
од страна на одговорното лице на понудувачот. 

2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, 
со предавање во архивата на Македонската радио-те-
левизија на бул. "Гоце Делчев" бб, Скопје, со назнака 
за Комисија за јавни набавки, во рок од 15 (петнаесет) 
дена од денот на објавувањето во последното средство 
за јавно информирање или со предавање на Комисија-
та на лице место, на денот и часот на јавното отвора-
ње на понудите. 

Понудата и другата документација се доставуваат 
во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба 
да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот. Во 
средината на ковертот треба да биде назначена точна-
та адреса на набавувачот. Ковертот не смее да содр-
жи никаква ознака со која би можел да се идентифи-

mailto:mtvcs@mt.net.mk
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кува испраќачот-понудувачот. Во затворениот коверт 
треба да има уште два затворени и запечатени ковер-
ти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со 
финансиска документација и носи ознака "понуда", а 
другиот внатрешен коверт ја содржи техничката доку-
ментација и носи ознака "документација" и точната ад-
реса на испраќачот-понудувачот. 

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

VII. Р О К О В И 
1. Отворениот повик трае до 07.06. 2001 година, 
2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 

10 часот на 12.06.2001год. во просториите на Македон-
ската радио-телевизија на XII кат, соба број 1218, во 
присуство на овластените претставници на понудува-
чите. 

3. Претставниците на понудувачите треба на Ко-
мисијата да и предадат писмено овластување за уче-
ство на јавното отворање (член 29 став 2 од Законот 
за јавни набавки). 

4. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние понуди кои не се изработени според 
тендерската документација, како и оние кои не се во 
согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, 
нема да се разгледуваат. 

За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат на тел: ++389-91-226-911; ++389-
91-213-133; ++389-91-112-200 локал 20-98; и факс: 
++389-91-221-104. 

Комисија за јавни набавки 

In compliance with Article 10 of the Law on public acqu-
isitions ("Official Gazette of RM" No. 26/98), the Public En-
terprise Macedonian Radio-Television announces 

Renewed Announcement 
OPEN CALL No. 4/2001 

For collecting bids for purchasing TV equipment for satel-
lite broadcasting, with public opening 

I. GENERAL PROVISIONS 
1. The procurer behind the open call No.4/2000 is Mace-

donian Radio-Television, blvd. "Goce Delcev" bb, Skopje. 
2. The subject of purchasing is a TV equipment for satelli-

te broadcasting of Macedonian Television program as follo-
wing: 

1/ Video and Audio stereo switcher - LEITCH XPR - 12VA2 
1.1/ LEITCH XPR - 12VA2 2 pcs. 
1.2/ LEITCH XPR CP Remote control panel 2 pcs. 
1.3/ Operation manual 1 pcs. 
1.4/ Service manual 1 pcs. 

2/ MultiAccess Video and Audio Server - SONY - VSR 2000 
2.1/ VSR - 2000 Multi Access A/V Server 2 pcs. 
2.2/ BKSH - 218GB 18GB HDDs 10 pcs. 
2.3/ BKSR - 2021 Analoge Encoder 3 pcs. 
2.4/ BKSR - 2031 Analogue MPEG Decoder board 

4 pcs. 
2.5/ BZSR - 2000 Operational software 3 pcs. 
2.6/ VTR Remote cable 

D-sub 9-pin RS-422A 2 pcs. 
2.7/ Remote Cable from VSR 2000 to PC 

D-sub 9-pin RS-233C(Male) 3 pcs. 
2.8/ RMM - 2000 Rack Mount Kit 2 pcs. 
2.9/ Operation manual 2 pcs. 
2.10/ Service manual 1 pcs. 

3/ Non Linear Edit Station 
3.1/ ES-3 

SONY - ES-3 
Edit Station 1 pcs. 

3.2/ IBMPCUK72 PC with appropriate 
configuration for ES-3 

( Dual Pentium III 800 w.NT 4.0 OS 
256 MB Ram , 72GB AV Storage etc) 1 pcs. 

3.3/ ESBK - 3021 Accelerator board for ES-3 1 pcs. 
3.4/ ESBK - 3031SDI/SDTI (QSDI) 

Interface opt. 1 pcs. 
3.5/ ESBK - 3032 Uncompressed option 1 pcs. 
3.6/ ESBZ - 3020 ES -3 V2.0XL Software 1 pcs. 
3.7/ ESBK - 7011 Control Panel 1 pcs. 
3.8/ Boris effects Pro5.0 Pro.Plug in effects for 

ES-3 1 pcs. 
3.9/ PS.ES3.1XX2 ES-3 PrimeSupport 1Yr with 

ECE 1 pcs. 
3.10/ ESBK - 3091E ES -3 Operation manual 

(English) 1 pcs. 
3.11/ Service manual (English) 1 pcs. 
3.12/ Multiscan E400 19" Editing monitor, 

Super Fine FD Trinitron, 0.24, 
96KHz,TCO99,DDC,OSD 2 pcs. 

3.13/ SMS-IP Active speaker 20W 2 pcs. 
3.14/ Video Monitor TM 1700PN JVC 1 pcs. 
3.15/ VMC - IL4435 i.LINK Cable 

(3.5m,4pin-4pin) 1 pcs. 
3.16/ VMC - IL4635 i.LINK Cable 

(3.5m,4pin-6pin) 1 pcs. 

4/ PC Celeron 566A ; 64 MBRam ;10GB HD 
SVGA ; FDD 3,5"; 17"Monitor ; CD-ROM ; 
LAN 10/100 ; Sound Card ; Speakers ; 
Mouse ; Keyboard ;(Entry level PC) 3 pcs. 

3. The call is public, open and anonymous with a right of 
participation for all domestic and foreign legal and physical 
entities. 

4. The procedure of the call shall be carried out in com-
pliance with the regulations of the Law on public acquisitions. 

II. TENDER DOCUMENTATION 
1. The tender documentation in disposition of the procu-

rer regards the part of the TV equipment for satellite broadcas-
ting of the Macedonian Television program. 

2. For all details regarding the technical characteristics of 
the Tender Documentation (which is fully stayed in the - I 
General provisions, point 2. - Subject of purchasing), interes-
ted bidders can call Macedonian Radio Television every wor-
king day from 8 h to 12 h, within the duration of this Open 
Call on the following telephone numbers: 

++ 389 2 112-200 central operator 
++ 389 2 226-911 Department of TV Techniques, contact 

persons: 

- For video equipment Mr. Vaso Dimitrov and Mr. Ilija 
Tanevski 

- For audio equipment Mr. Mile Serafimovski 
e-mail address: mtvcs@mt.net.mk 

III. CONTENT OF THE BID 
1. The bid must contain: 
- Name, address and the city where the main office of the 

bidder is seated 
- Technical specifications of the equipment designated in 

accordance to the tender documentation 
- Separate price for each part of the acquisition, as well as 

the price of the whole acquisition. The price of the offered fo-
reign made equipment must obligingly contain the amount of 
the custom tax and other taxes as well 

- Due date for delivering the whole acquisition starting 
from the day the order was placed 

- Ways and terms of paying 
- Warranty period 
- Referent listing 
- Due date of the bid is 90 days from its opening 
2. The bid is shareable. 

mailto:mtvcs@mt.net.mk
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IV. ACCOMPANYING DOCUMENTATION 
1. The bidders (domestic) are obliged to submit an ap-

propriate viability document signed by the barrier of money 
transfer as a confirmation of its financial and economic sol-
vency (according to Article 22 of the Law on public acquisiti-
ons and the Book of regulations on the content of the viability 
document). 

Foreign bidders are obliged to submit a viability certifica-
te issued by a professional representative body of industry, 
commerce or a professional association from the country whe-
re its main office is seated, or a document of a revision from a 
foreign revision company (Article 22 of the Law on public ac-
quisitions). 

2. The bidders must submit evidence (excerpt from foren-
sic documentation), proving they have not gone bankrupt or 
been in a process of liquidation nor a court sentence - prohibi-
tion of performing activity has been pronounce against it. 

3. The bidders must submit proof of technical competence 
in a form of: 

- Listings (references) of the main or similar deliveries in 
the last 3 years 

- Proof of quality (certificate) 
- Catalogues 
4. The bidders must submit an evidence proving they are 

representatives, exclusive or authorized dealers of the pro-
ducts' manufacturer which are subject of this call. 

5. Requested documents shall be delivered in originals of 
documents or as a copy verified by a notary public, except for 
the excerpt from the forensic registration of the activity that 
can be submitted as a non-verified copy. 

V. CRITERIA FOR CHOOSING THE MOST FAVO-
RABLE BIDDER (in compliance with Article 25 of the Law 
on public acquisition) 

1. Price of the acquisition max 40 points 
2. Quality max 30 points 
3. Ways and terms of paying max 20 points 
4. Date of delivery max 5 points 
5. Warranty max 5 points 

VI. DELIVERING THE BIDS 
1. The bids shall be delivered in one original of document 

in accordance with Article 52, 53 and 54 of the Law on public 
acquisitions signed by the bidders' responsible person. 

2. The bids must be delivered via the registered mailing 
or submitted directly to the archive of the Macedonian Radio-
Television blvd. "Goce Delcev" bb, Skopje with a designation 
"For the Commission for public acquisitions" - within 15 days 
from the last appearance of the call in the press media, or by 
submitting the bid to the Commission on the very day of the 
bid opening. 

The bid as well as other documentation shall be delivered 
in closed envelope with a "do not open" designation in the up-
per left angle together with the number of the call. In the mid-
dle of the envelope the correct address of the procurer should 
be designated. The envelope should not have any marks that 
could identify the sender (bidder). The closed envelope should 
contain another two closed envelopes. One of them with a 
"bid" designation on it should contain the bid and the financial 
documentation while the other should contain the technical 
documentation and have the "documentation" designation and 
the correct address of the sender (bidder). 

3. Every bidder can participate with one bid only. 

VII. DEADLINES 
1. The deadline of the open call is 07.06.2001. 
2. The public opening of the bids will take part at 10 AM 

on 12.06.2001 in the premises of the Macedonian Radio-Tele-
vision, XII floor, Conference room, in a presence of the bid-
der's authorized representatives. 

3. The bidder's representatives must submit to the Com-
mission written permission for attending the public opening of 
the bids (Article 29, Paragraph 2 of the Law on public acquisi-
tions). 

4. The bids that will not be delivered on time and those 
that have not been formed according to the tender documenta-
tion, as well as those that are not in the compliance with the 
regulations of the Law on public acquisitions, will not be ta-
ken into consideration. 

For further information please call: ++389 91 226 911; 
++389 91 213 133; ++389 91 112 200 extension 20-98; fax: 
++ 389 91 221 104. 

MACEDONIAN RADIO-TELEVISION 
COMMISSION FOR PUBLIC ACQUSITIONS 

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни 
набавки ("Сл. весник на РМ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на општина Кавадарци локална самоуп-
рава, објавува 

OTBOPEH ПОВИК БР. 5/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ТРОТОАР НА УЛ. "ШИШКА" 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
Општина Кавадарци со седиште на ул. "Маршал 

Тито" бб-Кавадарци. 
1.2. Предмет на набавката: 
Прибирање понуди за изведување на градежни ра-

боти тротоар на ул. "Шишка". 
1.3. Вид и количина: 
Дадено во тендер документација (предмер на гра-

дежни работи). 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- цената на набавката - до 60%; 
- начин на плаќање - до 4%; 
- рок за извршување на работите - до 5%; 
- техничка способност - референца до 8%; 
- кадровска структура - до 8%; 
- техничка опременост - до 15%. 
1.5. Рок за доставување на понудите: е 15.06.2001 

година. 
1.6. Рокот на важност на понудата: 90 дена од денот 

на прифаќањето на понудата. 
1.7. Повикот е јавен и анонимен, со право на уче-

ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
2.1. Тендерската документација, односно предме-

рот на градежните работи може да се подигне во оп-
штина Кавадарци - Локална самоуправа, соба број 33 
секој работен ден. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на тендерската документација е не-
повратен и изнесува 6000 денари, на жиро сметка број 
41620-652-544, даночен број 4011998110781 депонент на 
Стопанска банка. 

2.3. Само понудувачите кои ќе купат тендер доку-
ментација ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА Н А П О Н У Д А Т А 
3.1. Понудите се доставуваат на следниот начин: 
- Во еден надворешен плик на кој на средината се 

назначува адреса на понудувачот, а во левиот горен 
агол стои ознаката "Не отворај", се приложуваат два 
затворени и запечатени плика. 

- Едниот од внатрешните пликови ја содржи пону-
дата и носи ознака "Понуда", а другиот внатрешен 
плик ја содржи придружената документација и ја носи 
ознаката "Документација". 
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3.2. Во пликот "Понуда" да се приложи: 
- Името, адресата и седиштето на понудувачот. 
- Единечни цени за секоја позиција од предмерот и 

вкупна цена. 
- Референци - список на извршени работи (објек-

ти) во последните три години. 
- Техничка опременост - опис на технички построј-

ки и машини со кои располага. 
- Кадровска структура - посочување на степенот на 

образование на лицата кои ќе бидат задолжени за во-
дење и контрола на работите. 

- Начин на плаќање. 
- Рок за извршување на работите. 
- Понудите треба да бидат придружени со гаранци-

ја во износ од 5% од вредноста на понудата, со валута 
на понудата во вид на депонирани средства или бан-
карска гаранција. 

3.3. Во пликот "Документација" да се приложи: 
- Извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет чија содржина е пропишана 

од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки. 

- Доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка 
на безбедност - забрана на вршење на дејноста, изда-
дена од страна на судот, согласно член 24 од Законот 
за јавни набавки. 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

IV. Д О С Т А В У В А Њ Е Н А П О Н У Д И Т Е 

4.1. Оригиналниот примерок, треба да биде заве-
рен и потпишан од страна на одговорното лице на по-
нудувачот. 

4.2. Понудите треба да се достават во архивата на 
Општина Кавадарци - Локална самоуправа или преку 
поштата на адреса "Маршал Тито" - бб, со задача да 
се обезбедат докази за датумот на предавањето на по-
нудата. 

V. З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и кои не се изработени според пропозициите на 
отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да 
бидат разгледани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на 15.06.2001 година, во 12 часот во просториите на 
општина Кавадарци - Локална самоуправа. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапува-
ње на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на телефон 412-201 или 416- 
107 со лицето Зоран Чејков. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за правда, објавува 

ИСПРАВКА НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БР. 11/2001 
ОБЈАВЕН ВО ВЕСНИКОТ "ДНЕВНИК" ОД 11.05.2001 

ГОДИНА З А НАБАВКА Н А АКТИВНА МРЕЖНА 
ОПРЕМА 

Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
правда во врска со Отворениот повик бр. 11/2001 за 
набавка на активна мрежна опрема објавен во весни-
кот "Дневник" од 11.05.2001 година, врши ИСПРАВ-
К А во однос на точка III потточка 3.5. од ПРЕДМЕ-
ТОТ Н А Н А Б А В К А Т А , така што кај количината на-
место 2(две) парчиња, треба да стои 1(едно) парче. 

Дополнителни информации или појаснувања мо-
жат да се побараат на тел. 106-551. 

Комисија за јавни набавки 

Друштвото за трговија со тутунски производи Бри-
тиш Американ Тобако (Македонија) ДООЕЛ експорт 
-импорт Скопје, одржа седница на ден 18.05.2001 годи-
на, донесе 

ОДЛУКА 
З А УТВРДУВАЊЕ Н А М А Л О П Р О Д А Ж Н А Т А 

Ц Е Н А Н А Ц И Г А Р И Т Е ОД А С О Р Т И М А Н О Т Н А 
BRITISH AMERIKAN TOBACCO ОД У В О З З А 

Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Член 1 
Малопродажната цена за пакување од 20 цигари се 

утврдува како што следи: 

Лаки Страјк К С Б 80,00 денари 
Лаки Страјк ЛАЈТС 80,00 денари 

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

денот на објавувањето во "Службен весник на РМ". 

Управител, 
Дарко Маџоски, с.р. 

Врз основа на член 565 од Законот за трговски 
друштва ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99 и 
37/2000), Фондот за осигурување на штедни влогови 
АД Скопје, објавува 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2000 ГОДИНА 

Б И Л А Н С И Н А УСПЕХ 
Години што завршуваат на 31 
декември 2000 и 1999 
(во илјади денари) 2000 1999 
Приходи по основ на камата 33,385 24,819 
Деловни расходи 6,253 6,695 
Добивка од деловно работење 27,132 18,124 
Добивка пред оданочување 27,132 18,124 
Даноци и придонеси од добив-
ката (4,187) (3,098) 

Добивка за тековниот период 22,945 15,026 
Б И Л А Н С И Н А СОСТОЈБА 
на 31 декември 2000 и 1999 година 
(во илјади денари) 2000 1999 
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А К Т И В А 
О Б Р Т Н И СРЕДСТВА 
Парични средства 2,111 154 
Благајнички записи 447,034 322,220 
Побарувања по основ на премии 102 303 
Активни временски разграни-
чувања 1,253 3,414 

Вкупно обртни средства 450,500 326,091 
Основни средства, нето 930 1,283 
В К У П Н А А К Т И В А 451,430 327,374 
П А С И В А 
К Р А Т К О Р О Ч Н И О Б В Р С К И 
Обврски за штета 1,997 
Останати краткорочни обврски 993 1,755 
Вкупно краткорочни обврски 2,990 1,755 
Резерви на сигурност 415,195 315,131 
К А П И Т А Л 
Акционерски капитал 10,300 10,300 
Ревалоризациона резерва 180 
Акумулирана добивка 22,945 8 
Вкупен капитал 33,245 10,488 
В К У П Н А П А С И В А 451,430 327,374 

Според мислењето на овластениот ревизор Deloitte 
& Touche, финансиските извештаи ја прикажуваат ре-
ално, во сите материјални аспекти, финансиската сос-
тојба на Фондот на 31 декември 2000 година како и ре-
зултатите од работењето, паричните текови и проме-
ните во капиталот за годината што тогаш завршува, 
во согласност со македонските сметководствени стан-
дарди и прописи. 
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