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З А К О Н 
ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува внатрешната пловидба и 

безбедноста во внатрешната пловидба во Република 
Македонија, условите и начинот на користењето, 
одржувањето, обележувањето и заштитата на плов-
ните патишта, пристаништа, зимовници и сидришта, 
условите кои треба да ги исполнуваат пловните об-
јекти, постапката за упис и бришење на пловните об-
јекти, постапувањето во случај на пловидбена незгода, 
спасувањето, вадењето потонати предмети и други 
прашала во врска со внатрешната пловидба. 

Член 2 
Одредбите на овој закон кои се однесуваат на 

бродовите се применуваат и на пливачките објекти, на 
чамците и на воените бродови, само ако тоа со овој за-
кон изречно е предвидено. 
, Врз односите што не се уредени со овој закон, се 

применуваат и обичаите во внатрешната пловидба. 
Член 3 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

1. "Внатрешни води" се сите водени површини по-
годни за пловидба (езера, канали и реки); 

2. "Внатрешна пловидба" е пловидба по внатреш-
, ните води во Република Македонија; 

3. "Пловен пат" по внатрешните води е појас до-
волно длабок и широк за безбедна пловидба, кој по 
потреба е обележан; 

4. "Пловен објект" е брод, пливачки објект, тех-
нички пловен објект, скела, чамец и друг објект 
способен за пловидба; 

5. "Брод" е пловен објект чија минимална должина 
е 15,00 м. минимална ширина 3,00 м. или 15 БРТ 
депласман и превезува повеќе од 12 патници; 

6. "Македонски воен брод" е брод кој е под команда 
на вооружените сили на Република Македонија, со 
врен екипаж и се вее знамето на Република 
Македонија; / 

7. "Странски воен брод" е брод кој е под кбманда на 
странски вооружени сили и има знаци на распоз-
навање на воен брод; 

8. "Патнички брод" е брод кој превезува повеќе од 
12 патници; 

9. "Јавен брод" е брод чиј носител на правото на 
располагање е државата или нејзин орган, а не е воен 
брод и е наменет за,стопански цели; 

10. "Товарен брод" е брод наменет за превоз на 
товар; 

11. "Брод за научно истражување" е брод опремен 
со инструменти за научни цели или испитување на 
дното; 

12. "Брод во градба" е брод од моментот на поста-
вување на кобилица до моментот на впишување во 
уписникот на бродови; 

13. "Пливачки објект" е објект кој постојано е при-
врзан или вкотвен, кој не е способен за пловидба 
(ресторан, понтонски мост, пристан, склад, рабо-
тилница); 

14. "Технички пловен објект" е пловен објект на-
, мене г за вршење на технички работи; 

15. "Скела" е пловен објект со посебна конструк-
ција, наменет за превоз на лица, предмети и стока од 
еден до друг брег; 

16. "Чамец" е пловен објект чија максимална дол-
жина е 15,00 м. максимална ширина 3,00 м. или до 15 
БРТ^цепласман и превезува до 12 патници; 

17. "Чамец со посебна конструкција" е пловен об-
јект изграден од специфични материјали (лесен 
армиран бетон, пластика, полиестер и нивни комби-
нации); 

18. "Јахта" е пловен објект кој служи за спорт и 
рекреација и е способен за повеќедневно крстарење; 

19. "Бродар" е физичко или правно лице кое како 
држател на бродот е носител на пловидбениот потфат 
со тоа што се, претпоставува додека не се докаже 
спротивното дека е бродар лицето кое во уписникот 
на бродовите е запишано како сопственик на бродот; 
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20. "Патник" е секое лице натоварено на пловен 
објект, освен деца под една годишна возраст, лицата 
вработени на бродот и членовите на нивните семеј-
ства; 

21. "Јавен превоз" е превоз на лица и предмети, кој е 
достапен за сите корисници под еднакви услови и се 
врши врз основа на договор за превоз; 

22. "Превоз за сопствени потреби" е превоз со 
пловни објекти што го вршат правни и физички лица 
за задоволување на сопствени потреби; 

23. "Внатрешен превоз" е превоз со пловни објекти 
што се одвива меѓу домашни пристаништа; 

24. "Меѓународна пловидба" е пловидба што се од-
вива од македонско пристаниште до странски при-
станишта и обратно; 

25. "Меѓудржавна пловидба" е пловидба што се 
одвива меѓу две држави; 

26. "Пристаниште" е воден и со вода непосредно 
поврзан копнен простор со изградени и неизградени 
брегови, бранобрани, уреди, постројки и други објекти 
наменети за пристанување, сидрење и заштита на 
пловните објекти и натоварување и истоварување на 
патници и стока; 

27. "Сидриште" е природно засолниште на вна-
трешните води што служи за безбедно засолнување на 
пловните објекти; 

28. "Зимовник" е изграден или природен воден 
простор на внатрешните води, уреден и оспособен да 
служи како сигурно засолниште за пловните објекти; 

29. "Оперативен брег" е дел од пристаништето со 
изградена инфраструктура за качување и нато-
варување на патници и стока; 

30. "Капалиште" е уреден и; ограден простор, во 
внатрешните води; 

31. "Пловидбена незгода" е незгода во која има 
човечки жртви настанати телесни повреди, мате-
ријална штета и загадување на животната средина и 
природата; , 

32. "Спасување" е укажување на помош во случај на 
пловидбена незгода и спасување на лица и предмети 
од пловни објекти, авиони и хидроавиони и 

33. "Масло" ги означува сите постојани масла, а осо-
бено суровата нафта, тешкото дизел масло, мазиво 
масло, и китово масло, без оглед дали се превезуваат 
на пловниот објект како товар или како гориво за 
погон на пловниот објект. 

Член 4 
Вршењето на внатрешната пловидба е дејност од 

јавен интерес. 
Член 5 

Одредени работи и дејности од внатрешната 
пловидба можат да се дадат со одобрение (концесија) 
на начин и под услови утврдени со овој закон. 

Член 6 
Безбедноста во внатрешната пловидба се однесува 

на внатрешните пловни патишта, пристаништата, 
зимовниците, сидриштата и капалиштата, пловидбата, 
пловните објекти и екипажот на пловните објекти. 

Забртот^ш^тШтШ њшџџш ѕа , 
опасност човечките 'животи, здравјето на луѓето, 

нанесуваат штети на пристаништата, приемните, ка-
палиштата, пловните објекти или ги загадуваат вна-
трешните води. ч 

II. БЕЗБЕДНОСТ ВО ВНАТРЕШНАТА 
ПЛОВИДБА 

1. Внатрешни пловни патишта 

Член 8 
Пловните патишта на внатрешните води се делат: 
- меѓународни пловни патишта, 
- меѓудржавни пловни патишта и 
- државни пловни патишта. 
На меѓународните пловни патишта се одвива 

меѓународна пловидба, на меѓудржавните пловни 
патишта се одвива меѓудржавна пловидба, а на 
државните пловни патишта се одвива пловидба меѓу 
македонски пристаништа. 

Член 9 
Правното или физичкото лице што управува со 

пловните патишта, истите ги одржува, по потреба 
обележува, поставува на. нив објекти за безбедност на 
пловидбата и го Обезбедува нивното правилно 
функционирање. 

Член 10 
Правните или физичките лица што вршат превоз во 

внатрешната пловидба и правните лица што вршат 
одржување на пловните патишта се должни да 
организираат и обезбедат трајно вршење контрола на 
безбедноста на пловидбата. 

Член И 
На внатрешните пловни патишта се поставуваат и 

одржуваат објекти за безбедност во пловидбата: 
- за техничко подобрување на условите во пловид-

бата (брани, зимовници, сидришта, хидро-технички 
објекти и друго) и 

- за обележување и сигнализација (крајбрежни, пло-
вни сигнали и ознаки). 

' Член 12 
За одржување на спортски и други приредби на 

внатрешните води, одобрение издава Капетанијата на 
пристаништата, по барање на организаторот на спорт-
ската или друга приредба. 

Барањето за издавање на одобрение од став 1 на 
овој член, организаторот е должен да го поднесе 
најдоцна 30 дена пред одржувањето на спортската или 
друга приредба. 

Член 13 
^Организаторот на приредбата е должен во рок од 24 

часа по одржувањето на приредбата да ти отстрани 
ознаките, уредите и предметите што биле поставени 
во врска со одржувањето на приредбата. , 

Ако организаторот на приредбата не ја изврши 
обврската од став 1 на овој член, правното или фи-
зичко лице што ги одржува пловните патишта ќе го 
изврши отстранувањето на сметка на организаторот. 

Член 14 
Просторот наменет за спорт, рекреација и разонода^ 

мора да биде одвоен од пловниот пат. 
Шовниш^јектјшде/доожат да ш ш а т во просторот к 

од став 1 на овој член. 
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2. Пристаништата, зимовници, сидришта 
и капалишта 

Член 15 
Пристаништата, зимовниците, сидриштата и 

капалиштата мора да ги исполнуваат условите за 
безбедност на пловидбата. 

Член 16 
Пристаништата, зимовниците, сидриштата и капа-

лиштата можат да се користат за јавен сообраќај 
и за сопствени потреби. 

Правното или физичко лице што управува со 
пристаништата, зимовниците, сидриштата или 
капалиштата е должно да ги одржува, опремува и 
обележува истите на начин со кој се обезбедува 
безбедност на пловидбата. 

Правното или физичко лице што управува со 
пристаништата, зимовниците, сидриштата или капа-
лиштата отворени за јавен сообраќај врши услуги на 
сите корисници под еднакви услови во согласност со 
општите услови за работење. 

Сопственикот, односно корисникот на пловниот 
објект одговара за штетата што ќе ја нанесе на други 
пловни објекти, оперативните брегови, пристаниш-
ните уреди и постројките, како и на други објекти во 
пристаништата и на внатрешните води. 

Член 17 
Пристаништето и зимовникот мора да имаат: 
1) обележено подрачје, 
2) потребна длабочина на водниот простор, 
3) опрема за врзување на пловните објекти и 
4) осветлен простор. 
Одобрение за користење на пристаништето и зи-

мовникот издава Капетанијата на пристаништата. 
Член 18 

Сидриштето мора да има: 
1) обележано подрачје и 
2) потребна длабочина на водниот простор. 
Одобрение за користење на сидриштето издава 

Капетанијата на пристаништата. 
Член 19 

Капалиштето мора да има : 
1) обележано подрачје, 
2) простор за кабини и санитарни јазли и 
3) обезбедени технички средства за спасување. 
Одобрение за користење на капалиштето издава 

Капетанијата на пристаништата. 
Видот и обележувањето на капалиштето го про-

пишува министерот за сообраќај и врски. 
Член 20 

Одржувањето и заштитата на пристаништата, зимо-
вниците, сидриштата и капалиштата, правното или 
физичко лице е должно да го врши на начин кој ќе 
овозможи безбедна внатрешна пловидба, како и да 
овозможи непречено извршување надзор од страна на 
надлежните органи. 

3. Пловидба 
Член 21 

Во внатрешната пловидба мора да се применуваат 
пропишаните правила на пловидбата и пропишаните 

сигнали и ознаки што мора да ги задоволат барањата 
за безбедна и уредна пловидба. 

Правилата на пловидбата, сигналите и ознаките ги 
пропишува министерот за сообраќај и врски. 

Член 22 
Капетанијата на пристаништата привремено ќе ја 

ограничи или забрани употребата и пловидбата на 
пловниот пат, пристаништата, зимовниците, сидриш-
тата и капалиштата, доколку е загрозена безбедноста 
или сигурноста на пловните објекти. 

За ограничувањето или забраната на пловидбата 
органот на управата од став 1 на овој член навремено 
ќе ги извести учесниците во пловидбата преку 
средствата за јавно информирање. 

Странски пловни објекти не смеат да пловат во зони 
забранети за пловидба. 

Зоните од став 3 на овој член ги определува Владата 
на Република Македонија. 

Член 23 
Деловите на брегот и водниот простор на 

внатрешните води на кои можат да се градат 
пристаништата, зимовниците, сидрцштата и капалиш-
тата и да се поставуваат пловни и пливачки објекти се 
определуваат со просторно-урбанистички планови. 

Владата на Република Македонија може да го 
ограничи бројот на пловидба на одделни чамци со 
моторен погон, ако е загрозена животната и природна 
средина на внатрешните води. 

Владата на Република Македонија може да забрани 
или ограничи пловидба на одделни реони, ако е во 
интерес на безбедноста на Република Македонија. 

Член 24 
Во постапката за донесување на просторно-

урбанистичките планови за објектите од член 23 став 
1 на овој закон со свое мислење учествува Капета-
нијата на пристаништата. 

Член 25 
Пловен објект кој доаѓа од странство не смее да 

стапи во врска со друг пловен објект, физички или 
правни лица на брегот или во водата пред да добие 
одобрение за пристанување од Капетанијата на 
пристаништата. 

Странски пловен објект при доаѓањето во 
пристаништето должен е да се пријави во Капе-
танијата на пристаништето со општа изјава, здрав-
ствена изјава, извадок од пописот на екипажот и листа 
на патниците. 

При заминување од пристаништето странскиот пло-
вен објект е должен да предаде извод од пописот на 
екипажот и листа на патниците. 

4. Пловни објекти 

4.1. Брод 
4.1.1 Утврдување способност на бродот за пловидба 

Член 26 
Бродот е способен за пловидба во определените 

граници на пловидбата и за определената намена: 
1. Ако неговата конструкција и пловните својства, 

како и машините и опремата што служат за одржу-
вање на сигурноста на пловидбата на бродот, според 
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нивните технички својства, количеството, видот и 
распоредот на бродот им одговараат на барањата на 
техничките правила заради: 

а) сместување лица на бродот и заштита на човеч-
ките животи, 

б) заштита при работа на членовите на екипажот и 
други лица кои работат на бродот, 

в) заштита на бродот, 
г) заштита на товарот на бродот и 
д) заштита на животната средина и природата (пло-

вниот пат, пловните и други објекти, водите, брегот и 
друго) од загадување со опасни и штетни материи 
(масла, отпадоци од течни горива и нивните меша-
вини, отпадни води и други отпадни материјали) што 
од страна на бродот се испуштаат во водите; 

2. Ако има пропишан број стручно оспособени 
членови на екипажот; 

3. Ако сместувањето и бројот на патниците на 
бродот се во согласност со пропишаните услови, за 
превоз на патници од член 37 на овој закон и 

4. Ако товарот на бродот е натоварен во согласност 
со добиената товарна линија, односно со слободната 
страна и со правилен начин на распоред на товарот 
согласно член 38 од овој закон. 

Член 27 
Способноста на бродот за пловидба во смисла на 

одредбата од член 26 точка 1 на овој закон, се 
утврдува со вршење на технички надзор и издавање 
извадоци од бродските книги и исправи. 

Способноста на бродот за пловидба во смисла на 
одредбите од член 26 точки 2, 3 и 4 на овој закон ја 
проверува инспекторот со редовен преглед на 
исправите, а по потреба и преглед на бродот или 
одделни делови од бродот. 

Техничкиот надзор од став 1 на овој член го врши 
Министерството за сообраќај и врски или орга-
низација овластена од министерот за сообраќај и 
врски. 

Овластената организацијата од став 3 на овој член 
мора да ги исполнува следниве услови: 

- да е регистрирана за вршење на тие работи пред 
надлежниот суд; 

- да има опрема за вршење на, тие работи и 
- да има еден вработен дипломиран инженер за бро-

доградба и еден вработен дипломиран машински 
инженер. 

Член 28 
Техничкиот надзор на бродот опфаќа: 

1. Одобрување на техничката документација врз 
основа на која бродот се гради или преправа и 
техничката документација врз основа на која се 
изработуваат материјали, машини, уреди и опрема 
наменети за градба, преправка и поправка на бродот; 

2. Типно или о д д е л н о одобрение за машините, 
уредите и опремата наменета за вградување во 
бродот; 

3. Надзор над градбата и иреправката на ,бродот кој 
се врши во текот на неговото градење или изведување 
,работи л до а : неговата преправка , и, надзор над 
изработката на материјалите, машините, уредите, ,и 

опремата од точка 1 на овој член, кој се врши во текот 
на нивната изработка, што се потврдува со потврда и 
надзор над изработката, вградувањето и сместувањето 
на машините, уредите и опремата на бродот; 

4. Преглед на постојните бродови, вклучувајќи го и 
надзорот над изведувањето на поправки и обновување 
на оние делови на бродот за кои со преглед е утврдено 
дека треба да се поправат или обноват и 

5. Преглед на документите за стручна оспособеност 
и пополнетост на работните места на бродот и 
екипажот на бродот заради безбедност на работа и 
заштита на животната средина и природата при 
користењето на бродот. 

Член 29 
Прегледите на постојните бродови можат да бидат 

основни, редовни, контролни и вонредни. 
Член 30 

На обврската за вршење на основен преглед 
подлежат новоизградените бродови и постојните 
,бродови: 

1. Пред нивниот упис во регистарот на бродовите, 
ако надзор над нивната изградба или преправка не 
вршело Министерството за сообраќај и врски или 
овластената организација од член 27 став 3 на овој 
закон; 

2. Секогаш кога па бродот трајно се менува 
неговата намена или се проширува границата на пло-

видбата и тоа пред почетокот на неговото користење и 
3. Секогаш кога на бродот се врши преправка со 

која се менуваат конструктивните особини и својства 
на погонските уреди и тоа пред почетокот на неговото 
користење, 

Член 31 
Со редовен преглед се утврдува дали состојбата на 

бродот им одговара на техничките правила, а со 
контролен преглед се проверува правилното одржу-
вање на бродот согласно со член 36 на овој закон. 

Член 32 
Вонреден преглед на бродот се врши: 
1. По претходна хаварија или утврден недостаток на 

брод, ако според наодот'на инспекцијата претрпената 
хаварија или утврдениот недостаток на бродот влијаат 
врз способноста на бродот за пловидба; 

2. Кога се вршат поголеми поправки или обнова на 
бродот надвор од барањата што произлегуваат од 
основниот, редовниот или контролниот преглед на 
бродот; 

3. Кога бил во преуредување подолго од една 
година; 

4. При привремена промена на намената или 
проширување на границата на пловидбата на бродот и 

5. При одлагање на редовниот и контрлониот пре-
глед за рок подолг од еден месец. 

Член 33 
Прегледот на бродот заради утврдување на неговата 

способност за вршење на пробно возење се врши пред 
тргнувањето на бродот на пробно возење. 

Прегледот на бродот за вршење пробно возење е 
составен дел на надзорот над изградбата или преправ-
ка!^ на бродот и на основниот преглед на бродот. 
Обемот на овој преглед треба деугЈИ задоволуц^ 
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ните услови за вршење пробно возење, пропишани од 
министерот за сообраќај и врски. 

Член 34 
За вршење преглед на брод за внатрешна пловидба 

заради утврдување на способноста за пловидба, 
издавање уверение за способност за пловидба на 
бродот и регистрација на броддт, сопственикот на 
бродот плаќа надоместок. 

Висината на надоместокот за вршење на работите 
од став 1 на овој член ја пропишува министерот за 
сообраќај и врски или спогодбено се утврдува меѓу 
сопственикот на бродот и овластената организација 
од член 27 став 3 на овој закон. 

Член 35 
По извршениот надзор над изградбата односно 

преправката на бродот или по било кој извршен 
преглед на бродот, не смеат без претходна согласност 
на Министерството за сообраќај и врски или овлас-
тената организација од член 27 став 3 на овој закон, да 
се вршат било какви промени или преправки на 
конструкцијата на трупот на. бродот, на неговите 
машини, уреди и опрема, или други делови на кои се 
однесуваат техничките правила за градба на бродови. 

Член 36 
Обемот и начинот на вршењето на техничкиот 

надзор на бродот, како и роковите за вршење на 
редовни и контролни прегледи се определуваат со 
технички правила. 

Техничките правила од став 1 на овој член се 
меѓународни технички правила утврдени од Меѓуна-
родната асоцијација за класификација на стандарди 
(1АСЅ). 

Член 37 
Бродот може да превезува само определен број 

патници чиј број и сместување на бродот се 
определува врз основа на пропишаните услови, плов-
ните својства на бродот, расположливата површина за 
сместување на патници, уредите и опремата наменети 
за патниците и хигиенските услови. 

Дозволениот број патници и нивното сместување на 
бродот се утврдува со техничките правила од член 36 

. став 2 на овој закон. 
Член 38 

Товарот на бродот мора да биде распореден така 
што ќе ги обезбедува пловните својства на бродот и да 
не предизвикува прекумерни напрегања на конструк-
циските делови на бродот за различни услови на кори-
стење. -

Товарот на бродот мора да биде товарен во 
границите на дозволеното оптоварување на бродот и 
согласно со техничките правила и да биде распореден 
и обезбеден така што во сите услови што можат да се 
појават во пловидбата, да не може да дојде до 
поместување на товарот, што би можело да ја загрози 
безбедноста на бродот, човечките животи, товарот и 
заштитата на животната средина и природата. 

Најголемото дозволено оптоварување на бродот и 
распоредот на товарот се определуваат со техничките 
правила од член 36 став 2 на овој закон. 

Член 39 
Одредбите од членовите 26 до 38 на овој закон за 
утврдување на способноста на бродот за; пловидба 

што се однесуваат на бродовите во внатрешната 
пловидба се применуваат и врз скелињата, кога тие по 
своите димензии им одговараат на димензиите на брод 
за внатрешна пловидба. ' 

4.1.2 Баждарење на бродовите 
Член 40 

Баждарење на брод се врши заради утврдување 
тонажа на бродот. 

Член 41 
Баждарење на бродот врши Министерството за 

сообраќај и врски или овластената организација од 
член 27 став 3 на овој закон согласно со техничките 
правила од член 36 на овој закон. 

За извршеното баждарење се издава свидетелство 
за баждарење. 

Член 42 
Баждарење се врши пред впишување на бродот во 

македонскиот уписник на бродови. 
Барање за баждарење на брод е должен да поднесе 

носителот на правото на користење, односно сопстве-
никот на бродот. 

Член 43 
Повторно баждарење на бродот ќе се изврши: 
1. Ако по баждарењето на бродот се извршат 

преправки на бродот со што настанале промени во 
распоредот, конструкцијата, капацитетот, зшотребата 
на просторот, бројот на патниците дозволен да се пре-
везуваат, промена на најголемата дозволена тонажа и 

2. Ако постои сомневање за точноста' на бажда-
рењето. 

4.1.3 Бродски исправи и книги 
Член 44 

Бродските исправи и книги служат како доказ за 
идентитетот, способноста за пловидба и други свој-
ства на бродот. 

Во бродските исправи и книги, што екипажот на 
бродовите мораат да ги водат се внесуваат податоци 
за поважните настани на бродот и за извршените 
работи на бродот. 

Бродот мора да биде опремен со радио станица за 
која има дозвола од Министерството за сообраќај и . 
врски. 

Член 45 
Бродските исправи и книги пропишани со овој 

закон мораат да се наоѓаат на бродот и секогаш да 
бидат достапни на овластено лице за проверка. 

Бродските исправи и книги се водат на македонски 
јазик, а по потреба се преведуваат и на странски јазик. 

Член 46 
Бродски исправи и книги се: 
1) бродско свидетелство; 
2) свидетелство за баждарење; 
3) книга за стабилност; 
4) книга за прегледи и надзор; 
5) машински дневник; 
6) бродски дневник; 
7) радио дневник и 
8) понис на екипажот. 
Исправате и книгите од став 1 точки 1 до 4 на овој 

член ги издава Министерството за 'сообраќај и врски 
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или овластената организација од член 27 став 3 на овој 
закон. 

Другите исправи и книги од став 1 на овој член ги 
издава Капетанијата на пристаништата. 

Член 47 
Формата и содржината на исправите и книгите од 

член 46 на овој закон ја пропишува министерот за 
сообраќај и врски. 

4.2 Пливачки објекти 
Член 48 

Пливачкиот објект е способен за употреба по 
претходно добиена локација, доколку ги исполнува 
следниве услови: 

1. Да ги задоволува техничките правила од член 36 
на овој закон во врска Со: 

а) заштита на човечките животи; . 
б) заштита при работа, сместување на екипажот и 

други лица на пливачкиот објект, 
в) заштита на објектот и 
г) заштита на животната средина и природата и 
2. Да има пропишан број членови на екипажот: 

Член 49 
Баждарењето на пливачките објекти се врши 

согласно со членовите 40 до 43 на овој закон. 
Член 50 

Исправите и книгите за бродовите соодветно се 
применуваат и на пливачките објекти. 

. 4.3 Чамци 
Член 51 

Чамецот е способен за пловидба доколку ги 
исполнува условите во поглед на изградбата и 
опременоста за пловидба предвидени со овој закон и 
прописите донесени врз основа на овој закон. 

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат 
на: 

а) спортски чамци без сопствен погон наменети за 
натпреварување (кајак, кану и скиф), 

б) чамци од гума и гумирано платно без сопствен 
погон, 

в)даски, 
г) чамци изградени од други материјали до 3,00 м. 

должина без сопствен погон и 
д) чамци кои припаѓаат на друг пловен објект. 

Член 52 
Способноста за пловидба на чамец се утврдува со 

основен, редовен и вонреден преглед. 
Министерот за сообраќај и врски донесува поблиски 

прописи за утврдување на способноста за пловидба, 
впишување и одредување име и ознака на чамецот. 

Член 53 
Прегледот за способност за пловидба на чамецот го 

врши Капетанијата на пристаништето, а за чамец со 
посебна конструкција прегледот го врши Капета-
нијата на пристаништата или овластената органи-
зација од Министерството за сообраќај и врски. 

Член 54 
Субјектите што имаат намера да градат чамец пред 

почетокот на градбата се должни во Капетанијата на 
пристаништата да ја пријават градбата на чамецот и 
да достават проект за градба со: 

- план за градба со пресек на главното ребро, 
- план за сместување на опрема и лица и 
- опис на градбата. 
Непосреден надзор над градбата на чамецот врши 

Капетанијата на пристаништата, односно овластената 
организација од член 27 став 3 на овој закон, а по 
завршувањето на градбата се издава сведителсгво за 
градба кое содржи "податоци за производителот, 
местото и годината на градбата, топот на чамецот, 
основните димензни, материјалот од кој е изграден 
чамецот и бројот на лицата и товарот што чамецот е 
способен да ги превезува. 

Имателот на чамецот кој врши преправка на 
чамецот пред отпочнувањето со преправката е 
должен истата да ја пријави во Капетанијата на 
пристаништата. 

Член 55 
За вршење преглед на чамец заради утврдување 

способност за пловидба, издавање пловидбена дозвола 
и регистрација, сопственикот на чамецот плаќа надо-
месток. 

Висината на надоместокот за вршење на работите 
од став 1 на овој член ја пропишува Владата на 
Република Македонија. 

Член 56 
Во регистарот на чамци се впишува чамецот кои ги 

исполнува техничките правила од член 36 на овој 
закон. 

Чамците способни за пловидба се впишуваат во 
регистарот на чамци. 

Регистарот на чамци е јавна книга, а го води 
Капетанијата на пристаништата. 

Нанинот на водењето на регистарот на чамци, 
образецот и содржината на пловидвената дозвола и 
регистарската ознака ги пропишува министерот за 
сообраќај и врски. 

Член 57 
Барањето за впишување на чамецот во регистарот 

на чамци или за промена на податоците или бришење 
од регистарот на чамци, сопственикот на чамецот го 
поднесува во Капетанијата на пристаништата. 

Барањето за впишување на настанатите измени се 
поднесува во рок од 30 дена од настанувањето на 
измената. 

Член 58 
Кон барањето за прв упис на чамецот во регистарот 

на чамци задолжително се приложува: 
- исправа со која се докажува сопственоста на 

чамецот (договор за купопродажба, фактура, царин-
ска декларација, изјава за градба и слично) и 

- исправа со која се докажува способноста за 
пловидба на чамецот (атест, записник за извршен 
Преглед и свидетелство за градба). 

Член 59 
Чамецот се впишува во регистарот на чамци. 
По исклучок во регистарот на чамци може да се 

впише чамец од друга земја, ако чамецот постојано 
или привремено се задржува или плови во внатреш-
ните води на Република Македонија. 

Во регистарот на чамци неможе да се впише чамец 
кој е впишан во регистар на друга земја. 
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Исправата за способност за пловидба на чамец изда-
дена од странска држава се признава под услов на 
реципроцитет. 

Член 60 
За чамците кои се впишани во регистарот на чамци 

се издава пловидбена дозвола со рок на важење од 
една година и регистарски број. 

Пловидбената дозвола содржи: 
- назив на органот што ја издал, 
- регистарски број и^име на чамецот, 
- датум и место на издавањето, 
- карактеристики на чамецот, материјал од кој е 

изграден, димензии, истиснина и носивост, 
- карактеристики на механичкиот двигател, марка, 

тип, јачина и сериски број, 
- име, презиме, адреса, односно назив на сопстве-

никот, 
- намена, 
- опрема, 
- број на членови на екипажот, 
- број на лица и тежина што е способен да превезу-

ва, 
- подрачје на пловидба и 
- датум на извршената регистрација со рок на ва-

жење. 
Пловидбената дозвола мора секогаш да се наоѓа на 

чамецот што плови. 
Сопственикот на чамецот е должен да го истакне 

регистарскиот број 'за идентификација на начинот 
пропишан со член 52 став 2 на овој закон. 

Член 61 
Чамецот во пловидба мора да ги исполнува 

условите за опременост за безбедна пловидба 
утврдени со Правилникот за чамци кој го пропишува 
министерот за сообраќај и врски. 

Член 62 
Пловните својства на чамецот се утврдуваат со 

пресметување на неговата истиснина и носивост на 
патници, товар и стока. 

Корисна носивост е вкупната носивост на чамецот, а 
ја сочинуваат дозволениот број на патници или 
количината на товарот и стоката. 

Со чамецот не- смее да се превезува поголем број 
патници, товар и стока од дозволената носивост. 

Член 63 
Чамецот се брише од регистарот на чамци ако: 
1) пропадне или се претпоставува дека пропаднал 

или биде уништен;^ 
2) повеќе не ги исполнува условите на изградбата и 

опременоста за пловидба; 
3) трајно е повлечен од пловидба и 
4) му припадне на друг пловен објект или со препра-

вки се скрати на помалку од 3,00 м. 
Се ,смета дека чамецот пропаднал ако од послед-

ното видување поминале три месеци. Во тој случај се 
смета дека чамецот пропаднал следниот ден од доби-
вањето на последната вест за него. 

Сопственикот на чамецот е должен во рок од 15 
дена од настанувањето на околностите од став 1 на 
овој член до Капетанијата на пристаништа-та -да 
поднесе барање-заг едрШШфЦ^ 
на чамци. 

Член 64 
За впишувањето, односно бришењето од регистарот 

на чамци решение издава Капетанијата на приста-
ништата . 

Член 65 
Чамците што не се впишуваат во регистарот на 

чамци можат да пловат најмногу на оддалеченост од 
1.000 м. оќ брегот. 

На барање на странката Капетанијата на приста-
ништата, на чамец што не е регистриран еднаш 
годишно може да му издаде привремено одобрение за 
пловидба во траење од 30 дена. 

5„ Екипаж ма пловни објекта 

5.1 Екипаж на брод 

ЧлеД бб 
Екипажот на бродот го сочинуваат лица задолжени 

за извршување работи на бродот и запишани во 
пописот на екипажот. 

Со пописот на екипажот се утврдува кои лица се 
натоварени на бродот како членови на екипажот, за 
какви работи и какви се нивните стручни квали-
фикации. 

Бројот и составот на членовите на екипажот за 
безбедна пловидба на бродовите во внатрешната 
пловидба го пропишува министерот за сообраќај и 
врски. 

Член 67 
За вршење работи со кои се обезбедува пловидба на 

брод, мора да има соодветен број членови на 
екипажот со пропишана стручна подготовка. 

Член на екипаж на брод може да биде лице кое се 
стекнало со соодветно звање и кое за вршење на 
работите на тоа звање на бродот има соодветно 
овластување, како и приправник за стекнување на 
звање. 

Звањата на членовите ќа екипажот на брод се 
стекнуваат со полагање соодветен ^ испит за 
определено звање. Испитот за стекнување со соод-
ветно звање се полага по посебен план и програма, 
пред комисија формирана ,од министерот за сообраќај 
и врски. Испитот се полага во Капетанијата на 
пристаништата. 

Планот и програмата за стекнување звања и 
овластувања на брод ги пропишува министерот за 
сообраќај и врски. 

Образецот и содржината на уверението и 
овластувањето ги пропишува министерот за сообраќај4 

и врски, а ги издава Капетанијата на пристаништата. 
За полагање испит за стекнување звање се плаќа 

надоместок. 
Висината на надоместокот од став 6 на овој член ја 

пропишува Владата на Република Македонија. 

Член 68 
Членот на екипажот мора да ги врши работите на 

брод во согласност со своите должности пропишани 
со закон и со правилата .на^авипац^^^^^^^^^ 0 1 1 

немводамјкн 
видбата, бродот, товарот -ѕгѕгтего," безбедноста на 
патниците на бродот или на другите членови на 
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екипажот и животната средина и природата од зага-
дување со опасни и штетни матерни (масло, отпадоци 
од течни горива и нивни мешавини, отпадни води и 
други отпадни материн) од страна на бродот. 

Член 69 
Како член на екипаж може да се качи само лице кое 

има бродска книшка или дозвола за качување. 
Со бродска книшка се докажува стручната подго-

товка на член на екипаж, здравствената состојба, свој-
ството во кое членот на екипажот е качен на бродот, 
како и траењето на вработувањето на бродот. 

Формата и содржината на бродската книшка и 
дозволата за качување ги пропишува министерот за 
сообраќај и врски. 

Бродската: книшка и дозволата за качување ги 
издава Капетанијата на пристаништата. 

Бродската книшка и дозволата за качување се 
лични исправи на лицето на кое му се издадени. 

Бродската книшка снабдена со виза за патување во 
странство, издадена од надлежен орган служи како 
патна исправа (пасош) и го овластува лицето да биде 
член на екипаж на брод што плови во странство, како 
и да патува во странство заради качување на брод, или 
по слегување од бродот да се врати во Република 
Македонија. 

Член 70 
Со бродот управува заповедникот на бродот. 
Заповедникот на бродот го именува и разрешува од 

должност сопственикот на бродот. 
Во случај на смрт, спреченост или отсуство, запо-

ведникот на бродот го заменува со сите негови овлас-
тувања според рангот Дај стариот член на екипажот на 
службата на палуба, но најдоцна до крајот на пло-
видбата. 

Член 71 
Заповедникот на бродот е одѓоворен за безбедноста 

и редот на бродот, а во согласност со одредбите на 
овој закон го застапува сопственикот на бродот. 

Ако брод за внатрешна пловидба со сопствен погон 
влече или турка други бродови, заповедникот на тој 
брод е раководител на целиот конвој. 

Член 72 
Заповедникот на бродот е должен да се грижи за 

снабдувањето на бродот, за бродската администра-
ција, за одржување во исправна состојба на трупот на 
бродот, машините, уредите и опремата, за правилно 
натоварување, превоз и истоварување на патници и 
товар и за извршување на сите задачи сврзани со 
процесот на работата. 

Заповедникот на бродот е должен пред тргнување 
на пат да ја провери исправноста на бродот која му 
овозможува да го изврши определеното патување и да 
ги обезбеди сите пропишани исправи и книги, како и 
членовите на екипажот да се наоѓаат на бродот, а при 
превозот на патници особено да утврди дали се 
преземени сите мерки за безбедност на патниците. 

Заповедникот на бродот е должен за време на 
пловидбата да биде на бродот. 

Заповедникот на бродот е должен во роковите 
пропишани со техничките правила од член 36 на овој 
закон да врши вежби со чамците и другите средства за 

спасување, како и со уредите за откривање, спре-
чување и гаснење на пожар. 

Заповедникот на бродот смее да го напушти бродот 
дури откако во границите на вистинската можност ги 
презел сите мерки за спасување на бродот. 

Заповедникот на бродот е должен да ги преземе 
сите мерки за спасување на бродскиот дневник, а ако 
допуштат околностите и другите бродски документи и 
книги. 

Член 73 
Ако на бродот се случи настан што ја загрозува 

сигурноста на бродот или пловидбата, или ако се 
случи вонреден настан на бродот, патниците и това-
рот, или ако се забележи загадување од масла и 
хемикалии на пловниот пат, заповедникот на бродот е 
должен тоа веднаш да го внесе во бродскиот дневник. 

Извештај за настанот, со извод од бродскиот дне-
вник, заповедникот на бродот е должен да поднесе др 
Капетанијата на пристаништата најдоцна во рок од 24 
часа. 

Член 74 
Заповедникот на бродот има право членот на 

екипажот на бродот, кој ја нарушува безбедноста на 
пловидбата, да го отстрани од работното место, а по 
потреба и да го симне од бродот, по пристигнување на 
првото пристаниште, односно пристан. 

Заповеникот на бродот е должен самоволното на-
пуштање на бродот од член на екипажот на бродот да 
го пријави во Капетанијата на пристаништата. 

Ако член на екипажот на бродот, патник или друг 
субјект на бродот изврши или има намера да изврши 
кривично дело, заповедникот на бродот е должен да 
ги преземе сите мерки потребни да се спречи или 
ублажи кривичното дело со тоа што: 

- ќе му ја ограничи слободата на движење на бродот, 
- ќе го лиши од слобода, 
- ќе сочини записник врз основа на сослушување на 

сведоци и докази кои се земаат н,а чување и 
- во првото пристаниште извршителот на кривично 

дело и нишаниот материјал ќе ги предаде на надлеж-
ниот орган. 

Член 75 
Во случај на судир на бродови заповедникот на 

бродот е должен, ако е во можност тоа да го' стори и 
без сериозна опасност за бродот со кој заповеда и за 
лицата на него, покрај првенственото спасување на 
лицата да преземе и спасување на другиот брод. 

Член 76 
Одредбите од членовите бб и 75 на овој закон се 

применуваат и на воените бродови. 

5.2 Екипаж на чамец и пливачки објект 
Член 77 

Чамец со сопствен погон може да се користи во 
пловидба ако со него управува лице кое е стручно 
оспособено за управувач на чамец, кое е телесно и 
душевно способно и има наполнето 18 години жинот. 

Лице со наполнети 16 години живот може да 
управува чамец со сопствен погон со јачина на мотор 
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до 5 КЊ или до 5 м. должина на пловниот објект само 
за сопствени потреби. 

Чамец на весла што се користи за сопствени 
потреби може да управува лице со наполнети 12 
години живот. 

Член 78 
Програмата и начинот на полагање на стручниот 

испит за стекнување звање управувач на чамец ги 
пропишува министерот за сообраќај и врски. 

Стручниот испит се полага пред комисија именувана 
од министерот за сообраќај и врски. 

Стручниот испит се полага во Капетанијата' на 
пристаништата. 

За положен испит се издава уверение за оспосо-
беност за управување со чамец. 

Образецот на уверението за оспособеност за 
управување -со чамец го пропишува министерот за 
сообраќај и врски. 

Член 79 
За полагање испит за стекнување звање за упра-

вувач на чамец се плаќа надоместок. 
Висината на надоместокот од став 1 на овој член ја 

пропишува Владата на Република Македонија. 
Член 80 

Екипажот на пливачкиот објект го сочинуваат 
стручно оспособени лица и други лица вработени на 
објектот. 

5.3 Здравствена способност на членовите на екипажот 
на пловните објекти. 

Член 81 ' 
Условите со кои се утврдува здравствената 

способност на членовите на екипажот на пловните 
објекти (бродовите, чамците и пливачките објекти), 
како и условите и начинот на вршење на 
здравствениот надзор ги пропишува министерот за 
здравство во согласност со министерот за сообраќај и 
врски. 

Член 82 
Пловен објект не смее да се довери на управување 

на лице кое не е стручно оспособено за управувач на 
чамец, кое е под дејство на алкохол или некое друго 
опојно средство. 

III. КОНЦЕСИИ 

Член 83 
Изградбата, користењето, одржувањето и заштита-

та на пловните патишта, пристаништа, зимовници, 
сидришта и капалишта на предлог на министерот за 
сообраќај и врски Владата на Република Македонија, 
може да ги даде со одобрение (концесија). 

Член 84 
Концесија може да се даде-на домашно или странско 

правно или физичко лице (концесионер), кои имаат 
потребен капитал и кои располагаат со кадровски 
потенцијал и опрема за успешно извршување на 
работите што се предмет на концесијата. 

Член 85 
Давањето на концесијата се врши по пат на јавен 

конкурс. 

Доколку на објавениот конкурс не се јави 
заинтересиран субјект, концесијата може да се даде 
врз основа на понуда која се поднесува до Минис-
терството за сообраќај и врски. 

Доколку давањето на концесија не може да се 
г, договори по пат на понуда, Владата на Република Ма-

кедонија може привремено одржувањето на објектите 
да го даде на определен субјект за кој не важи 
обврската за плаќање надоместок од член 87 на овој 
закон. 

Член 86 
Концесијата се дава во рок кој не може да биде 

пократок од пет години. ^ 
Член 87 

Меѓусебните права и обврски на Владата на 
Република Македонија и концесионерите се утврду-
ваат со договор за концесија, 

Со договорот, покрај другото, се определуваат и 
условите под кои се дава концесијата, начинот на 
плаќање на надоместокот, како и неговиот износ. 

^ Член 88 
Како почеток на концесијата се смета рокот 

утврден во договорот за давање на концесијата. 
Член 89 

Концесионерот е должен пловните патишта, при-
стаништата, зимовници, сидришта и капалишта да ги 
проектира, изгради и користи согласно со меѓу-
народните прописи и стандарди за ваков вид објекти 
(1МО-меѓународен пловен режим). 

Член 90 
Концесионерот е должен да обезбеди неговите 

услуги да ги дава под еднакви услови на сите 
корисници на тие услуги. 

Член 91 
Концесијата престанува да важи со: 
- истекот на рокот за која била дадена или 
- одземање ако концесионерот не ги почитува 

обврските од договорот за концесија. 

Член 92 
Давателот на концесија може во секое време да ја 

откупи концесијата во целост или делумно, ако тоа го 
бара интересот на државата. 

На корисникот на концесијата по престанувањето 
на правото на користење му припаѓа надоместокот на 
вложените средства за зголемување на вредноста на 
изградените објекти дадени на концесија. 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ 
Член 93 

Финансиски средства за изградба, доградба, рекон-
струкција, одржување и заштита на објектите и плов-
ните патишта на внатрешните води се обезбедуваат 
од: 

1. Надоместок за користење на објектите за 
безбедност во внатрешната пловидба; 

2. Надоместок од странските пловни објекти; / 
3. Годишен надоместок за пловните објекти што 

подлежат на регистрација; 
4. Надоместок за полагање стручни испити и 
5.̂  Средства од други други приходи. 
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Член 94 
Висината и начинот на плаќање на надоместокот од 

член 93 точки 1 и 2 на овој закон ја утврдува Владата 
на Република Македонија. 

Член 95 
Се ослободуваат од плаќање на надоместокот од 

член 93 став 1 точка 3 на овој закон: 
1. Пловните објекти на Армијата на Република Ма-

кедонија; 
2. Пловните објекти на полицијата; 
3. Пловните објекти на Црвениот крст и 
4. Пловните објекти на странски дипломатски прет-

ставништва под услов на реципроцитет. ( 
Член'96 

Средствата од член 93 на овој закон се уплатуваат 
на сметка на Министерството за сообр.аќај и врски-
сопствени приходи и се користат за изградба, рекон-
струкција, одржување и заштита на објектите и 
пловните патишта на внатрешните води. 

V. ДРЖАВНА ПРИПАДНОСТ, ИДЕНТИФИКА-
ЦИЈА, УПИС И БРИШЕЊЕ НА БРОД 

Член 97 
Бродот со упис во соодветен уписник на бродови кој 

го води Капетанијата на пристаништата стекнува 
македонска државна припадност. 

Член 98 
Бродот/што стекнал македонска државна припад-

ност, има право и должност да го вее знамето на 
Република Македонија. 

Знамето има форма на знамето на Република 
Македонија во размер 1:1,5. 

Правото и должноста да го вее знамето од став 1 на 
"овој член не се однесува на брод без екипаж. 

Чамците впишани во регистарот на чамци кога . 
пловат надвор од границите на Република Македонија 
се должни, да го веат знамето на Република Маке-
донија. 

Член 99 
Министерот за сообраќај и врски го пропишува 

начинот на истакнување и веење на знамето. 
Член 100 

Брод кој е впишан во уписникот на бродови мора да 
има име и ознака. 

Два брода не смеат да имаат исто име и иста ознака. 
За одредување име. на , бродот сопственикот под-

несува барање, по кое решение донесува министерот 
за сообраќај и врски. 

Бродот мора да го носи името на пристаништето на 
уписот. 

Член 101 
Министерот за сообраќај и врски ги пропишува 

идентификацијата и уписот на бродот, опреде-
лувањето на имињата, ознаките и знаците за распоз-
навање на бродовите и ^одењето евиденција за 
имињата на бродовите. 

Член 102 

Во уписникот на бродовите мора да биде впишан: 

државјани на Република Македонија;, -,, ̂  . .^- ? - н ц н 

2. Брод што во дел поголем од половината е во 
сопственост на странски државјани или на лице без 
државјанство со живеалиште на територијата на 
Република Македонија, или странско правно лице под 
услов местото од кое редовно се управува со бродот 
да се наоѓа на територијата на Република Македонија 
и 

3. Брод што во дел поголем од половината е во 
сопственост на државјанин на Република Македонија 
кој нема живеалиште на територијата на Република 
Македонија, чиј упис во македонскиот уписник на 
бродовите по барање на неговиот сопственик ќе го 
дозволи министерот за сообраќај и врски. 

Одредбите од став 1 на. овој член се однесуваат и на 
упис на јахта. 

Решението со кое се одбива уписот на бродот и 
јахтата од овој „член не мора да ги содржи причините 
поради кои е одбиено барањето за упис. 

Член 103 
Во уписникот на бродовите со македонска државна 

припадност, не може да се впише брод што е впишан 
во странски уписник на бродови. 

Член 104 
Уписникот на бродовите е јавна книга, а го води 

Капетанијата на пристаништата. 
Секој има право да врши увид во главната книга на 

уписникот на бродовите. Капетанијата на приста-
ништата е должна да издава потврда и препис со 
податоци од главната книга на уписникот на бродот за 
определен надоместок. 

Член 105 
Уписникот на бродовите се состои од главна книга и 

збирка на исправи. 
Главната книга на уписникот на бродовите се 

состои од влошки. 
Влошката има лист А, Б и Ц. 
По исклучок кога се врши упис на јавни бродови, 

главната книга на уписникот на бродовите содржи 
само лист А и Б. 

Секој брод се впишува во посебна влошка. , 
Член 106 

Во листот А од влошката на главната книга на 
уписникот на бродовите се впишуваат каракте-
ристиките на бродот и неговата идентификација. 

Во листот Б од влошката на главната книга се 
впишуваат податоци за сопственикот на бродот (во 
колкав-дел е сопственик на бродот согласно со член 
102 став 1 точки 2 и 3 на овој закон). 

Во листот Ц од влошката на главната книга се 
впишуваат стварните права со кои е оптоварен бродот 
или дел од бродот, како и правата стекнати над тие 
права (закуп на брод и друго). 

Образецот и содржината на главната книга на 
уписникот на бродовите ги пропишува министерот за 
сообраќај и врски. 

Член 107 
Впишувањето во уписник на бродови се врши по 

поднесено барање во три примероци до Капетанијата 
на пристаништата од сопственикот на бродот. 

Кон барањето заспие во уписник на бродови се ИОЈ-ќЈЅ: " приложува: 



7 април 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр: 27 -Стр. 1617 

- доказ за сопственост, 
- свидетелство за баждарење, 
- уверение за способност за пловидба и 
- доказ за стварните права со кои е оптоварен 

бродот. 
Член 108 

Решение за впишување во листот А на влошката од 
главната книга на уписникот на бродовите носи 
Капетанијата на пристаништата. 

Решение за првиот унис на бродот, решенија за упис 
во листот Б и Ц на влошката на главната книга на 
уписникот на бродовите и решенија за бришење на 
бродот од уписникот на бродовите донесува надлеж-
ниот суд. 

Постапката за впишување на брод се врши согласно 
со одредбите од Законот за општата управна по-
стапка. 

Член 109 
Решението со кое се дозволува упис во уписникот на 

бродовите мора да содржи: 
1. Назначување на влошката во која мора да се 

изврши уписот и име на бродот на кој се однесува 
уписот и 

2. Назив и седиште, односно име и живеалиште на 
лицето во чија корист ќе се изврши уписот, бродот 
или правото на бродот на кој ќе се изврши уписот, 
назначување на исправите врз основа на кои се 
дозволува уписот, вид на уписот што ќе се изврши и 
суштествена содржина на правото кое се запишува и 
тоа со зборовите што треба да бидат запишани во 
уписникот на бродовите. 

Ако содржината на правото што се запишува не 
може да се изрази накратко, може да се изврши 
повикување на точно означените места во исправите 
врз основа на кои е определен уписот и тоа со дејство 
како да се запишани тие места во главната книга. 

Решението на судот со кое се определува упис на 
брод во уписникот на бродовите мора да ги содржи 
сите податоци што мораат да се запишат во листот А 
и тоа со зборовите со кои тие податоци се наведени во 
претходното решение на органот што го води 
уписникот на бродовите. 

Член НО 
Бродот се брише од уписникот на бродовите: 

1. Ако се утврди дека бродот пропаднал или се 
претпоставува дека пропаднал; 

2. Поради отуѓување на бродот од сопственост на 
физичко или правно лице врз странско лице; 

3. Поради изјава на сопственикот на бродот со која 
се отповикува согласноста за впишување на бродот во 
македонскиот уписник на бродови, односно по право-
силна одлука на судот со која се потврдува дека 
изјавата на сопственикот е полноважна; 

4. Поради изјава на сопственикот на бродот дека 
бродот трајно го повлекува од пловидба и 

5. Поради престанување на условите за впишување 
на бродот во уписникот на бродовите од член 102 на 
овој закон. 

Член 111 
Одредбите од членовите 97 до 110 на овој закон се 

однесуваат и на другите пловни објекти. 

VI. БРОДАР 

Член 112 
За обврските што настануваат во врска со 

пловидбата и со искористувањето на бродот одговара 
бродарот, ако со овој закон поинаку не е определено. 

Член 113 
За смрт и телесни повреди на капачи и на други 

лица кои ќе ги причини брод во внатрешна пловидба, 
одговара носителот на правото на располагање со 
бродот, односно сопственикот на бродот и бродарот, 
како и лицето кое во моментот на настанот управува 
со бродот, и тоа: 

1. Ако смртта или телесната повреда е причинета во 
подрачје кое е прогласено за капалиште или во кое е 
забранета пловидба, ако не докаже дека оштетениот 
ја причинил штетата со своја намера или со грубо 
невнимание; 

2. Ако смртта или телесната повреда е причинета во 
езерски појас од 150 м. од брегот, а тој појас не спаѓа 
во подрачјето наведено во точките 1, 3 и 4 на овој 
став, ако не докаже дека смртта или телесната 
повреда е причинета од виша сила или по вина на 
усмртеното, односно повреденото лице; 

3. Ако смртта или телесната повреда е причинета од 
пристаниште, на приоди на пристаниште, на вооби-
чаени пловни патишта, на подрачје што се користи 
исклучително за спортска пловидба (веслачки и едри-
личарски регата, скијање и слично) и на подрачје 
оддалечено повеќе од 150 м. од брегот, а не се работи 
за подрачје од точката 4 на овој став, ако се докаже 
дека бродарот е виновен за смртта, односно телесната 
повреда на лицето и 

4. Ако смртта или телесната повреда е причинета на 
подрачје во кое се забранети одделни начини и 
средства на пловидба (глисирање, скијање, прече-
корување на брзината), а смртта, односно телесната 
повреда настанала за' време на вршењето на забра-
нетиот начин или со забранети средства за пловидба. 

Носителот на правото на располагање со бродот, 
односно сопственикот на бродот и бродарот не се 
одговорни во случаите од став 1 на овој член ако 
бродот им е противправно одземен. 

Во случаите од став 1 на овој член е одговорно 
покрај лицето кое во мометнот на настанот управува-
ло со бродот и лицето кое противправно го одзело 
бродот. 

Член 114 
За штетата што ќе ја причини брод со излевање или 

исфрлање материи опасни и штетни за околината 
одговара носителот на правото на располагање со 
бродот, односно сопственикот на бродот и бродарот, 
како и лицето кое во моментот на настанот управува 
со бродот. 

Член 115 
Одредбите од членовите 112 и 114 на овој закон 

соодветно се применуваат на другите пловни објекти. 
Одредбите на оваа глава од Законот се применуваат 

и на воените бродови. 
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VII. ЈАВЕН ПРЕВОЗ ВО ВНАТРЕШНАТА 
ПЛОВИДБА 

Член 116 
Јавен превоз може да се врши во линиска и 

вонлиниска пловидба. 
Јавен превоз може да се врши со брод, чамец и 

скела. 
Со товарен брод и таварен чамец не може да се 

превезуваат патници без одобрение на Капетанијата 
на пристаништата,-

Со скела можат истовремено да се превезуваат 
патници, предмети и животни. 

Член 117 
Јавен превоз може да врши правно или физичко 

лице, ако располага со брод, чамец или скела кои ги 
исполнуваат условите пропишани со овој закон. 
„ По исклучок од став 1 на овој член странско лице 
може да врши јавен превоз по претходно добиено 
одобрение од Министерството за сообраќај и врски. 

Член 118 
Превоз во линиска пловидба се врши на релација и 

по ред на пловидба кои однапред се утврдени. 
Превоз во линиска пловидба се врши како локален 

превоз на подрачјето на општината или како меѓу-
месен превоз на територија на повеќе општини. 

Организацијата на локалниот превоз ја уредува 
единицата на локалната самоуправа, а организацијата 
на меѓумесниот превоз ја уредуваат единиците на 
локалните самоуправи на чие подрачје се врши 
превозот. 

Превоз на внатрешните пловни патишта во 
меѓународната пловидба, можат да вршат домашни 
или странски правни и физички лица, според одред-
бите на овој закон и меѓународните договори. 

Член 119 
Линискиот превоз опфаќа: 
- релација и ред на пловидба и 
- време, почеток и траење на редот на пловидбата. 
Изменувањето на редот на пловидбата превозникот 

е должен да го пријави на органот што го утврдил 
редот на пловидбата и да го објави преку средствата 
за јавно информирање или на друг вообичаен начин 
најдоцна 15 дена пред почетокот на вршењето на 
превозот по изменетиот ред на пловидба. 
. Редот на пловидбата може да се .укине и пред 
истекот на времето на неговото важење во случај на 
виша сила и во други вонредни случаи кои независно 
од волјата на превозникот го оневозможуваат врше-
њето на превозот. 

Превозникот доставува известување за укинување 
на редот на пловидбата до органот што го утврдил 
редот на пловидбата. 

Превозникот е должен да го објави преку сред-
ствата за јавно информирање и на друг вообичаен 
начин укинувањето на редот на пловидбата. 

Органот на единицата на локалната самоуправа е 
должен да води регистар за редот на пловидба и во 
рок од редум дена од денот на приемот на пријавата за 
превоз да му издаде превозникот извод од 
регистарот. 

Член 120 
Редот на пловидбата содржи: 
- име на превозникот, 
- линија и број на тргувања, 
- вид на линијата (постојана или сезонска), 
- почетно и крајно пристаниште и редослед на при-

стаништата и 
- време на поаѓање и доаѓање за секое пристаниште. 

'Член 121 
Превозникот може да престане со вршење јавен 

превоз под услов престанувањето да го пријави на 
единицата на локалната самоуправа и во средствата за 
јавно информирање или на друг вообичаен начин да 
го најави престанокот на вршење на јавен превоз 30 
дена пред престанокот на јавниот превоз. 

Член 122 
Превозникот е должен да го прими за превоз секој 

патник или предмет во границите на расположливите 
места за патници, односно корисната носивост на 
пловниот објект, ако патникот или предметот ги 
исполнуваат условите за превоз. 

Член 123 
Со пловен објект во јавен превоз не можат да се 

превезуваат деца помали од шест години старост без 
придружник, лица заболени од заразни болести, лица 
во пијана состојба, експлозивни, лесно запаливи, 
отровни, радиоактивни, нагризувачки и заразни 
материи како и други предмети кои заради своите 
особини можат да бидат штетни и опасни по 
безбедноста или здравјето на луѓето, или можат да 
предизвикаат друга штета. 

Член 124 
За претрпената штета во превозот превозникот 

одговара на корисниците на превозот. 
Член 125 

Вонлиниска пловидба е слободна пловидба што се 
врши по пат на спогодба што се склучува меѓу 
бродарот и корисникот. 

VIII. ПЛОВИДБЕНА НЕЗГОДА 

Член 126 
Во случај на пловидбена незгода во која некое лице 

ќе го изгуби животот или е повредено или е настаната 
поголема материјална штета или штетно влијание врз 
животната средина и природата, заповедникот на 
бродот или одговорното лице на пловниот објект се 
должни да: 

- го задржат пловниот објект на местото на 
пловидбената незгода до завршувањето на увидот, ако 
пловниот објект со својата положба не ја загрозува 
својата безбедност или безбедноста на други пловни 
објекти и 

- за пловидбената незгода веднаш да биде известена 
Капетанијата на пристаништата, а најдоцна во рок од 
24 часа. 

Увидот за пловидбената незгода го врши Капета-
нијата на пристаништата. 

Член 127 
. Ако | на пловниот , пат, пристаниште, зимовник, 

сидриште или капалиште се случи незгода, седој-? 



7 април 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 27-Стр. 1619 

учесник во пловидбата кој се наоѓа во непосредна 
близина е должен да укаже помош. 

Во случај на незгода од став 1 на овој член 
Капетанијата на пристаништата може да му нареди на 
заповедникот на бродот или одговорното лице на 
пловниот објект да укаже помош. 

Член 128 
Одредбите на оваа глава на Законот се однесуваат и 

врз воените бродови. 

IX, СПАСУВАЊЕ 

Член 129 
Под спасување се подразбира спасување на лица и 

предмети од пловни објекти, авиони и хидроавиони и 
укажување помош во случај на пловидбена незгода. 

Член 130 
Ако во спасувањето учествувале повеќе спасители 

од кои некои спасиле лица, а некои пловниот објект и 
предмети на пловниот објект од член 126 на овој 
закон, на спасителот кој спасил само лица му припаѓа 
правичен дел од наградата за спасување признаена на 
спасителот на пловниот објект и предметите од 
истиот. 

Висината на наградата не може да изнесува повеќе 
од вредноста на спасениот пловен објект и спасените 
предмети. 

За спасување само на лица не припаѓа награда. 
Член 131 

Спасителот кој се впуштил во спасување на 
пловниот објект и предметите од пловниот објект, 
против изречната и разумна забрана од страна на 
одговорното лице на пловниот објект нема право на 
награда. 

X. НУРКАЊЕ И ВАДЕЊЕ ПОТОНАТИ 
ПРЕДМЕТИ 

, Член 132 
Нуркање е секое задржување на лице под површи-

ната на водата со нуркачка опрема. 
Начинот на кој се врши нуркањето го пропишува 

Минитерството за сообраќај и врски. 
Член 133 

Вадење на потонати предмети подразбира вадење 
на бродови, чамци, авиони, нивни делови и други 
предмети (во натамошниот текст: потонати предме-
ти). 

Одредбите за вадење потонати предмети се одне-
суваат и на заринкани пловни објекти. 

Член 134 
Потонат предмет може да вади домашно, странско 

правно или физичко лице, што има право да 
располага со тој предмет. 

Капетанијата на пристаништата презема вадење на 
потонат предмет кој се наооѓа на такво место што 
претставува пречка за пловидба. 

Се смета дека познатото лице нема намера да. 
преземе вадење на потонат предмет, односно дека го 
прекинало или напуштило вадењето ако во рок од 90 
деЅаѓ 

- од денот кога предметот потонал не поднесе 
писмена изјава во Капетанијата на пристаништата 
дека има намера да го вади потонатиот предмет и 

- од денот на добивањето на одобрението за вадење 
на потонатиот предмет не започне со вадење, односно 
не продолжи со работите со вадење на потонатиот 
предмет, кое порано го прекинал или напуштил. 

Се смета дека познатото лице нема намера да го 
вади потонатиот предмет, ако во рок од 90 дена од 
денот кога предметот потонал не поднесе барање за 
вадење и докази за своето право на потонатиот 
ПреДМСТ- Член 135 

Во барањето за издавање одобрение за вадење на 
потонат предмет мора да се наведе името или 
ознаката на потонатиот предмет, местото каде што 
тој лежи, начинот и средствата потребни за вадење, 
доказ за правото на располагање и времето 
предвидено за започнување и завршување на работите 
за вадење на потонатиот предмет. 

Во одобрението за вадење на потонатиот предмет 
Капетанијата на пристаништата ги определува 
условите за сигурноста на пловидбата и рокот за 
започнување и завршување на работите. 

Капетанијата на пристаништата во согласност со 
Министерството за култура,^ издава одобрение за 
вадење потонат предмет, за предметите кои имаат или 
може да се претпостави дека имаат својство на 
споменик на културата. 

Член 136 
За вршење подводни активности одобрение издава 

Капетанијата на пристаништата. 
Ако потонатиот пловен објект или предмет 

претставува пречка или може да предизвика опасност 
за пловидба или искористувањето на природните 
богатства на внатрешните води, Капетанијата на 
пристаништата ќе му нареди на сопственикот на 
потонатиот пловен објект или предмет во определен 
рок да го извади или отстрани. 

Ако сопственикот на потонатиот пловен објект или 
предмет не постапи по наредбата од став 1 на овој 
член, Капетанијата на пристаништата за сметка и 
ризик на лицето,! а со посредување на овластената 
организација, потонатиот пловен објект или предмет 
ќе го извади или отстрани од пловниот пат. 

Организацијата од став 2 на овој член ја овластува 
министерот за сообраќај и врски, ако ги исполнува 
следниве услови: 

- да е регистрирана за вршење таква дејност со 
надлежниот суд и 

- да има опрема за вршење таква дејност. 
Член 137 

Ако потонатиот пловен објект или предмет 
претставуваат непосредна пречка или опасност за 
пловидба, а сопственикот на пловниот објект не е 
познат, Капетанијата на пристаништата ќе нареди со 
посредување на овластената организација потонатиот 
пловен објект или предмет да се извади или отстрани 
од пловниот пат. 

Трошоците за вадење, како и трошоците -
натамошно чу^ан^е ќе обезбедат^ средствата ^оиѕ 

се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. 
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Ако се дознае сопственикот на потонатиот пловен 
објект или предмет, должен е да ги надомести 
трошоците во Буџетот на Република Македонија за 
вадење и чување на потонатиот пловен објект или 
предмет. 

Член 138 
Сопственикот на потонатиот пловен објект или 

предмет кој нема да постапи по член 134 стаб 3 на овој 
закон, а најдоцна за десет години го губи правото на 
сопственост. 

Сопственик на потонатиот пловен објект или 
предмет станува правно или физичко лице кое истиот 
го извадило. 

XI. КАПЕТАЛИЈА НА ПРИСТАНИШТАТА 

Член 139 
Капетанијата на пристаништата врши технички и 

стручни работи од областа на безбедноста на пловид-
бата, издава одобренија за користење на пловните 
патишта, пристаништа, зимовници, сидришта и каиа-
лишта, врши упис и бришење на пловни објекти, води 
регистар на бродови и чамци, води регистар и издава 
бродски книшки, дозволи за качување, овластување за 
вршење работи за соодветно звање на брод и уве-
ренија за оспособеност за управување со чамец, 
издава одобренија за доаѓање на странски јахти и 
чамци, организира спасување на човечки животи и 
имот во внатрешните води, издава одобренија за ваде-
ње потонати предмети и врши други работи пропи-
шани со овој закон и други прописи. 

Член 140 
Седиштето на Капетанијата на пристаништата е во 

Охрид. 
Член 141 

Работниците на Капетанијата на пристаништата се 
должни да носат службена облека за време на 
вршењето на работите и работните задачи. 

Бојата, кројот и ознаките на службената облека ги 
пропишува министерот за сообраќај и врски. 

Член 142 
Со работата на Капетанијата на пристаништата 

раководи капетан. 
Капетанот го именува и разрешува Владата на 

Република Македонија, по предлог на министерот за 
сообраќај и врски. 

XII. НАДЗОР 

Член 143 
Надзор над спроведувањето на одредбите на овој 

закон врши Министерството за сообраќај и врски. 
Инспекциски надзор вршат инспекторите за 

внатрешната пловидба. 
Член 144 

Во вршењето на работите на инспекцијата за 
безбедност во внатрешната пловидба, инспекторот е 
овластен и должен да ги прегледа: пловните објекти, 
бродските исправи и книги, исправите на членовите на 
екипажот, пристаништата, зимовниците, сидриштата 
и капалиштата, пловните патишта, пловидба на 
пловните патишта, објектите за безбедност на 

пловните патишта, како и другата документација која 
овозможува увид во работата на екипажот на плов-
ниот објект. 

Во вршењето на работите на инспекцијата, инспек-
торот е овластен да презема мерки да: 

1) забрани пловидба и да ги одземе исправите за 
способност на пловниот објект за пловидба; 

2) забрани употреба на оперативниот брег или не-
гов дел; 

4) забрани пловидба во пристаништето, зимовникот, 
сидриштето или капалиштето; 

5) го одземе одобрението за вршење превоз; 
6) забрани натамошно изведување на работи додека 

утврдените неправилности не се отстранат; 
7) забрани работи кои се изведуваат спротивно на 

прописите за градење објекти на внатрешните води; 
8) забрани употреба на пловечки објект и 
9) обезбеди извршување на потребните работи пре-

ку друга организација или орган, а за сметка на орга-
низацијата, односно сопственикот на пловниот објект 
кои биле должни да го отстранат утврдениот 
недостаток, односно да постапат по законот или 
налогот на инспекторот. 

Во вршењето инспекторски надзор над странски 
бродови инспекторот проверува и дали се применети: 

1. Конвенцијата за заштита на човечките животи; 
2. Меѓународната конвенција за спречување од зага-

дување на животната средина и природата; 
3. Меѓународната конвенција за стандардите за обу-

ка и издавање на свидетелство за вршење стража на 
соодветно работно место и 

4. Меѓународната конвенција за.товарните линии. 
За работите при вршењето инспекција, инспекторот 

е должен да состави записник. 

Член 145 
Ако инспекторот при вршење на инспекцискиот 

надзор утврди дека е сторено повреда на законот, од-
носно дека одредбите-од законот не се применети или 
не се правилно применети, поради што настанале или 
можеле да настанат последици што ја загрозуваат 
пловидбата ќе нареди, со решение, мерки за отстра-
нување на утврдените неправилности и ќе одреди 
рокови за нивно спроведување. 

Член 146 
Инспекторот е должен да забрани пловидба на 

пловен објект, ако утврди дека било кој член на 
екипажот е под дејство на алкохол, опојни средства 
или е во таква здравствена состојба што не е способен 
да ги врши работите за кои е овластен. 

Забраната од став 1 на овој член не може да трае 
пократко од шест часа. 

Инспекторот е овластен членот на екипажот да го 
подвргне на испитување со помош на соодветни 
средства и апарати (алко-метар и друго), или да го 
одведе, односно упати на стручен преглед заради 
проверка дали има алкохол во организмот, или дали 
покажува знаци на алкохолна пореметеност, односно 
дали се наоѓа под дејство на опојна дрога или лекови 
на кои е означено дека не смеат да се употребуваат 
пред и за време на пловидбата (возењето). 
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Член 147 
Во случај на загадување на внатрешните води ^ 

Капетанијата на пристаништата е должна да го 
забрани испловувањето на пловниот објект, да ја 
утврди причината за загадувањето, сочини записник 
за настанатото загадување и да го извести инспек-
торот за заштита на водите од загадување. 

Член 148 
Инспектор за безбедност на внатрешната пловидба 

може да биде лице со високо образование: наутички 
инжинер, бродомашински, машински и сообраќаен 
инженер, со најмалку три години работно искуство во 
струката и положен соодветен стучен испит за звање. 

Инспекторот за безбедност на внатрешната 
пловидба има легитимација. Образецот на легити-
мацијата и начинот на нејзиното издавање и корис-
тење го пропишува министерот за сообраќај и врски.. 

За извршување на одделни инспекциски работи 
може да се овластат други стручни лица кои ги 
исполнуваат условите од став 1 на овој член. 

XIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 149 

Заповедникот на бродот, одговорното лице на 
пловниот објект, носителот на правото на распо-
лагање на бродот, односно сопственикот на бродот, 
бродарот како физичко лице, како и лицето кое во 
моментот на настанот управува со бродот кој не 
поста-пува по одредбите од член 113 став 1 и член 126 
на овој закон и со тоа ќе предизвика опасност за 
животот или телото на луѓето или за имот од 
значителен обем ќе се казни за кривично дело со 
затвор од шест месеци до пет години. Учесник во 
пловидбата или лице кое се наоѓа во непосредна 
близина кое не постапува по одредбата од член 127 на 
овој закон ќе се казни за кривично дело со казна 
затвор од една година. 

Член 150 
Со парична казна во износ од 50.000 до 300.000 

денари ќе се казни за прекршок правното лице ако: 
1) на внатрешните води презема работи кои ги 

доведува во опасност животот и здравјето на луѓето 
(член 7); 

2) се одржуваат спортски и други приредби без 
одобрение (член 12); 

3) не ги применува пропишаните правила, сигнали и 
ознаки за безбедна и уредна пловидба (член 21); 

4) превезува повеќе патници од дозволениот број 
(членови 37 став 1 и 62 став 3); 

5) пловните објекти пловат без утврдена способност 
за пловидба (членови 26,48 и 51); 

6) натовари брод надвор од границите на дозво-
леното оптоварување со што не ги обезбедува плов-
ните својства на бродот -(член 38); ; 

7) исплови од пристаниште брод што нема про-
пишан број членови на екипажот со пропишана 
стручна подготовка (член 67 став 1); 

8) со товарен брод или товарен чамец превезува 
патници без одобрение на Капетанијата на приста-
ништето (член 116 став 3); 

... 9) јавен превоз во, линиска пловидба врши 0ез ред на, 
пловидба (членов 

10) изменетиот ред на пловидба не го пријави на 
надлежниот, орган и не го објави преку средствата за 
јавно информирање (член 119 став 2) и 

И) по издадена забрана за испловување, исплови 
пловен објект (член 147). 

Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се 
казни одговорното лице на правното лице за дејство 
од став 1 на овој член. 

Со парична казна од 10.000 до 40.000 денари ќе" се 
казни физичко лице за дејство од став 1 на овој член. 

Член 151 
Со парична казна од 50.000 до 100.000 денари, ќе се 

казни за прекршок правно лице ако: 

1) по одржувањето во пропишан рок не ги отстрани 
ознаките, уредите и предметите кои биле поставени 
во верска со одржувањето на приредбата (член 13 став 
1); 

2) без одобрение за користење пушти вo употреба 
пристаниште или зимовник (член 17 став 1); 

3) без одобрение за користење пушти во употреба 
сидриште (член 18 став 1); 

4) по издадено ограничување или забрана од Капе-
танијата на пристаништата пловат пловни објекти 
(член 22 став 1); 

5) пловен објект стапи во врска со друг пловен 
објект, физички или правни лица на брегот или во 
водата, без одобрение за пристанување и без прија-
вување на Капетанијата на пристаништата (член 25 
ставови 1 и 2); 

6) не поднесе барање за повторно баждарење на 
брод (член 43); 

7) брод во пловидба нема бродски исправи и книги 
(член 45 став 1); 

8) заповедникот на бродот како член на екипажот 
качи лице кое нема бродска книшка или дозвола за 
качување (членг69 став 1); 

9) со пловен објект управува лице кое не е стручно 
оспособено за управувач на чамец, кое е под дејство 
на алкохол или друго опојно средство (член 82); , 

10) брод со македонска државна припадност не го 
вее знамето на Република Македонија (член 101 став 
1); 

11) на пловниот објект на пропишан начин не се 
истакнати името или ознаката (членови 103 став 1 и 60 
став 4); 

12) вади потонат предмет без одобрение (член 135); 
13) не постапи по налог на Капетанијата на приста-

ништата (член 136) и 
Д4) во определениот рок не ги преземе предвиде-

ните мерки утврдени со решение од инспекторот 
(член 145). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
одговорното лице на правното лице со парична казна 
од 10.000 до 40.000 денари. 

Со парична казна од 5.000 до 30.000 денари ќе се 
казни физичко лице за дејство од став 1 на овој член. , 

. ; ,^Ѕ^Ј-Ѕ^Г^Г^,.У./шј! дофатила 
^ љ т ш к ш ш ^ 0 Ш л 8 г З Р - ^ т м Љ % 

пр^ррок правно лице ако: 
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1) не ги пријави во капетанијата на пристаништата 
преправката, обновувањето или градбата на пловниот 
објект (членови 28 точка 3 и 54 став 1); 

2) пловниот објект не го подвргне на преглед 
(членови 29,30,31 и 52); 

3) се затекне брод во пловидба без исправна радио 
станица (член 44 став 3); 

4) чамец во пловидба нема пловидбена дозвола и 
уверение за оспособеност за управување со чамец 
(членови 60 став 3 и 78 став 4) и 

5) во предвидениот рок не поднесе барање за 
бришење на пловниот објект од уписникот (членови 
63 и 113). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
одговорното лице на правното лице со парична казна 
од 9.000 до 20.000 денари. 

Со парична казна од 3.000 до 10.000 денари ќе се 
казни физичко лице за прекршок од став 1 на овој 
член. 

Член 153 
Покрај казните од членовите 150 до 152 на овој 

закон, на член на екипаж на пловен објект (брод, 
пливачки објект, чамец, јахта, хидроглисер, скутер) 
може да му се изрече мерка на безбедност одземање 
овластување за вршење одредени работи на пловен 
објект во траење од три месеци до една година. 

Член 154 
Со мандатна казна од 20.000 денари ќе се казни 

правно лице што ќе стори прекршок од член 150 
точки 3, 5, 6,7, 8, 9 и И и член 152 точка 9. 

Со мандатна казна од 1.000 денари ќе се казни 
физичко лице што ќе стори, прекшок од став 1 на овој 
член. 

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 155 
Сопствениците на пловни објекти, правни и 

физички лица што управуваат со пристаништата, 
односно зимовниците, сидриштата и капалиштата 
должни се да го усогласат своето работење и општите 
акти со овој закон во рок од една година од денот на 
неговото влегување во сила. 

Член 156 
Поблиски прописи за извршување на овој закон ќе 

се донесат, во рок од една година од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

До донесувањето на прописите од став 1 на овој , 
член ќе се применуваат прописите што важеле до 
денот на влегување во сила на овој закон. 

Член 157 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат Законот за поморска и 
внатрешна пловидба ("Службен лист на СФРЈ“ број 
22/77, 13/82, 30/85, 80/89 и 29/90); Законот за 
Југословенскиот регистар за бродовите ("Службен 
лист на СФРЈ“ број 6/89) и Законот за Езерска 
пловидба ("Службен весник на СРМ“ број 42/89 и 
62/93). 

Член 158 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија“. 

1736. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈАТА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за ревизијата, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 30 март 2000 година. 

Број 07-1323/1 Претседател 
30 март 2000 година . на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈАТА 
\ 

Член 1 
Во Законот за ревизијата ("Службен весник на 

Република Македонија " број 65/97), во членот 8 се до-
дава нова точка 1), која гласи: 

"1) ревизијата не ја врши на начин пропишан со 
овој закон и според постапката утврдена со Меѓуна-
родните стандарди за ревизија;“ 

Точките 1), 2) и 3) стануваат точки 2), 3) и 4). 

Член 2 
Во членот 16 став 2 зборовите: "во рок од седум 

дена од денот на склучувањето на договорот за врше-
ње на ревизија“ се заменуваат со зборовите: "во рок 
од 60 дена од . денот на запишувањето во трговскиот 
регистар“. 

Член 3 
Во членот 29 став 2 по зборот "сметководствени“ 

се става запирка, зборот "или се брише, а по зборо-
вите: "финансиски работи“ се додаваат зборовите: 
" или работи на процена". 

Член 4 
По членот 32 се додава нов член 32-а, кој гласи: 

"Член 32-а 
Министерот за финансии го одзема уверението за 

овластен ревизор, како и нострифицираното звање на 
овластен ревизор, на лицето кое не ги почитува пра-
вилата утврдени со Кодексот на етиката за професи-
оналните сметководители на Меѓународната федера-
ција на сметководители, како и на лицето кое е осу-
дено за кривично дело кој го прави неподобен за про-
фесијата на ревизија.“ 

Член 5 
По членот 33 глава "В КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ“ се 

додава нов член 33-а, кој гласи: 

"Член 33-а 
Со парична казна од 250.000 до 300.000 денари ќе 

се казни за прекршок правното лице кое не ја извр-
шува законската обврска за подложување на своите 
финансиски извештаи и сметководствени искази на 
ревизија. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок и одговорното лице во правното лице, со 
парична казна од 45.000 до 50.000 денари. 

Покрај паричната казна од став 2 на овој член, на 
одговорното лице во правното лице ќе му се изрече 
мерка на безбедност, забрана на вршење на профе-
сија во траење од три месеци до една година," 
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Член 6 
Во членот 38 став 1 точка 1) по зборот "сметко-

водствени" се става запирка, зборот "или" се брише, 
а по зборовите: "финансиски работи" се додаваат 
зборовите: "или работи на процена". 

Во точката 2) зборовите: "или дипломиран прав-
ник" се бришат. 

Во ставот 4 зборовите: "31 декември 1999 година" 
се заменуваат со зборовите: "30 ноември 2000 годи-

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

1737. 
Врз основа на член 158, став 3 од Законот за орга-

ните на управата, а во врска со точка 1, дел III од 
Одлуката за организација и делокруг на работата на 
Кабинетот на Претседателот на Република Македо-
нија, донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА 

I 

Сузана Костадинова, се разрешува од функцијата 
советник на Претседателот на Република Македонија 
за комуникација со јавноста. 

II 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, 
а ќе се објави во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

Бр. 07-462 
31 март 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА ГОДИШНА 
СМЕТКА ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА 
ЈП „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ" ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 01.01.1999 ДО 31.12.1999 ГОДИНА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за усвојување на Завршната годишна 
сметка за финансиското работење на ЈП Службен вес-
ник на Република Македонија за периодот од 01.01.1999 
до 31.12.1999 година, донесена на седницата на Управ-
ниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на 
Република Македонија, одржана на 28.02.2000 година. 

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

Бр. 23-997/2 
28 март 2000 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

1738. 
Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за орга-

низација и делокруг на работата на Кабинетот на Прет-
седателот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 57/91), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА 

I 

Димка Никова Бошковиќ, се именува за советник на 
Претседателот на Република Македонија за комуника-
ција со јавноста. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

1740. 
Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиоди-

фузната дејност („Службен весник на Република Маке-
донија" број 20/97), Владата на Република Македонија 
на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата 
одржана на 28.03.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИ-
ФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И 
ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ 
КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ 

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 
корисниците на радио и ТВ приемници од подрачјето -
населбата која не е покриена со квалитетен телевизи-
ски сигиал и тоа: 

- с. Елевци (општина Центар Жупа) 32 домаќинства. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-1290/1 
28 март 2000 година 

Скопје 

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

Бр. 07-469 
03 април 2000 година 

Скопје 
1739. 

Врз основа на член И, став 1, точка 7 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28.03.2000 година, донесе 

1741. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28.03.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА РАКОВОДЕН ДРЖАВЕН 
ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ И НАУЧНИ 
ИНСТИТУЦИИ ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ЗА МЕ-
ЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА СО ЗАГРОЗЕНИ ДИВИ 

ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВИ 

1. Министерството за животна средина се назначува 
за раководен државен орган за издавање дозволи за 
меѓународна трговија со загрозени диви животински и 
растителни видови. 

2. За давање мислење за меѓународна трговија со 
загрозени диви животински и растителни видови се / 
овластуваат следните научни институции: 

- Природно-математички факултет, Институт за 
биологија, Скопје, 

- Земјоделски факултет, Скопје, 
- Шумарски факултет, Скопје, 
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- Ветеринарен институт, Скопје, 
- Природонаучен музеј на Македонија, Скопје и 
- Хидробиолошки Завод, Охрид. 
3. Раководниот државен орган и научните овластени 

институции од точка 1 и 2 на оваа одлука се должни да 
водат евиденција за издадените дозволи односно ми-
слења, во согласност со одредбите од Конвенцијата за 
меѓународна трговија со загрозени диви животински и 
растителни видови (Вашингтон 1973). 

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

Бр 23 1375/1 Претседател на Владата 
28 март 2000 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1742. 

Врз основа на член 12 од Законот за концесија 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 
и 40/99), член 17 од Законот за рибарство („Службен 
весник на РМ" бр. 62/93), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 28.03.2000 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА 
РИБНИОТ ФОНД ОД РИБОЛОВНИТЕ РЕВИРИ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. На петгодишно користење - концесија се дава 
рибниот фонд од риболовните ревири и тоа на: 

1.1. риболовниот ревир од општините Берово, Пех-
чево на СРД „Абланица" - Берово; 

1.2. риболовниот ревир од општините Битола, Би-
стрица, Новаци, Бач, Старавина, Могила, Кукуречани, 
Цапари, Добрушево на СРД „Црна Река" - Битола; 

1.3. риболовниот ревир од општините Брод Маке-
донски, Самоков, Пласница на СРД „Клен" - Македон-
ски Брод; 

1.4. риболовниот ревир од општина Валандово на 
СРД „Клен" - Валандово; 

1.5. риболовниот ревир на општините Виница, Бла-
тец на СРД „ Крап" - Виница; 

1.6. риболовниот ревир на општините Гевгелија, 
Миравци, Богданци, Стар Дојран на СРД ,'Југ" - Гевге-
лија; 

1.7. риболовниот ревир на општините Дебар, Цен-
тар Жупа на СРД „Радика" - Дебар; 

1.8 риболовниот ревир на општините Делчево, Ма-
кедонска Каменица на СРД „Брегалница" - Делчево; 

1.9. риболовниот ревир на општините Демир Хисар, 
Сопотница на СРД „Црнска пастрмка" - Д. Хисар; 

1.10. риболовниот ревир на општините Кавадарци, 
Конопиште, Росоман на СРД „Бошавица" - Кавадарци; 

1.11. риболовниот ревир на општините Крива Па-
ланка, Ранковце на СРД „Мрена" - Крива Паланка; 

1.12. риболовниот ревир на општините Куманово, 
Линково, Орашац, Клечевце, Старо Нагоричане на 
ЗСР „Пчгава" - Куманово; 

1.13. риболовниот рсвир на општините Крушево, 
Житоше на СРД „Мрена" - Крушево; 

1.14. риболовниот ревир на општините Неготино, 
Демир Капија на ЗСР „Неготино" - Неготино; 

1.15. риболовниот ревир на општините Охрид, Бел-
чиште, Косел, МешеинЈта на СРД „Свети Апостол Пе-
тар" - Охрид ; 

1.16. риболовниот рсвир на општините Прилеп, 
Долнени, Тополчани, Кривогаштани, Витолиште на 
СРД „Мамец" - Прилеп; 

1.17. риболовниот рсвир на општините Пробиштип, 
Злетово на СРД „Злетовица" - Пробиштип; 

1.18. риболовниот ревир на општината Ресен на 
ДОО „Рибо Македонија" - Ресен; 

1.19. риболовниот ревир на општините Свети Ни-
коле, Лозово на СР Д „Мрена" - Св. Николе; ,, 

1.20. риболовниот ревир на општините Струмица, 
Ново Село, Василево, Босилово, Куклиш, Муртино на 
СРД „Мрена" - Струмица; 

1.21. риболовниот ревир на општините Струга, Лу-
ково, Делогожди, Лабуништа, Велешта, Вевчани на 
СРД „Пастрмка" - Струга; 

1.22. риболовниот ревир на општините Тетово, Џеп-
чиште, Теарце, Брвеница, Камењане, Боговиње, Шип-
ковица, Желино, Јегуновце, Вратница на СРД „Југо-
хром" - Јегуновце; 

1.23. риболовниот ревир на општините Велес, Бого-
мила, Градско, Чашка, Извор на ЗСР „Бабуна" - Ве-
лес; 

1.24. риболовниот ревир на општините Штип, Кар-
бинци на ЛРД „Штип" - Штип; 

1.25. риболовниот ревир на општините Гази Баба, 
Арачиново, Петровец, Илинден, Карпош, Ѓорче Пе-
тров, Сарај, Кондово, Кисела Вода, Сениште, Зелени-
ково, Студеничани, Чаир, Шуто Оризари, Чучер, Сан-
дево, Центар на СРК „Шампин" - Скопје. 

2. Како почеток на користење - концесија на рибо-
ловниот ревир ќе се смета денот на потпишувањето и 
договорот за користење на рибниот фонд од ревирот. 

3. Во името на Владата на Република Македонија 
договорот ќе го потпише министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

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

Бр. 23-1368/1 Претседател на Владата 
28 март 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1743. 

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93, 63/95 и 15/97), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28.03.2000 година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за урбанизам и градежништво и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8703 Патнички автомобили и 
други моторни возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен 
возилата од тар. број 
8702), вклучувајќи и мо-
торни возила за комби-
ниран превоз на лица и 
стоки (од типот „кара-
ван", „комби", итн.) и 
автомобили за трки: 

8703 23 -Со зафатнина на ци-
линдрите над 1500 см3 

до 3000 см3: 
-Нови: 
—Со зафатнина на ци-
линдрнте над 1500 см3 

до 2000 см3: 
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—Патнички автомо-
били, составени: 
а) Audi Тур С4, Caravan 
Идент: Но: WAUZZ-
Z4A-ZTN091725. Мо-
тор Но: AD-
R2581030218P, Работна 
зафатнина: 1781 cm3. 
Сила на моторот: 92 KW 1 парче 
б) Omega-B-Caravan 
Идент. Но. 
WOL000021T1007161, 
Мотор Но: XZOXE-
TI14163973 Работна за-
фатнина: 1998 cm3 Сила 
на моторот: 100 KW 

8703 24 -Со зафатнина на ци-
линдрите над 3000 см3: 
-Нови: 
—Патнички автомо-
били; составени: 

8703 24 90 00 -Употребувани 
а) Mercedes Benz Тур W 
140, Идент. Но: WDB 
14003-21А0147797, Мо-
тор Но: 10499012008518, 
Работна зафатнина: 
3199 cm3, Сила на мото-
рот: 170 KW 1 парче 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" 

8471 Машини за автоматска обра-
ботка на податоци и нивни 
единици; магаетни или оп-
тички читачи, машини за 
преснимување на податоци на 
носители на податоци во ко-
дирана форма и машини за 
обработка на такви пода-
тоци, неспомнати или неоп-
фатени на друго место: 

847150 - Дигитални централни еди-
ници освен оние од тар. под-
броеви 8471 41 и 847149, кои 
содржат или не содржат во 
исто Куќиште една или две од 
следниве единици: мемориски 
единици, влезни единици, 
излезни единици: 

84715090 00 --Друго 
а) Компак централна единица 
ЦПУ 

847160 - Влезни или излезни еди-
ници, што содржат или не 
содржат мемориски единици 
во исто Куќиште: 

847160 40 00 Печатари 
8471 60 50 00 Тастатури 

а) Компак тастатури 
8471 70 - Мемориски единици: 
847170 51 00 Оптички, вклучу-

вајќи и магнетно-оптички 
а)ЦД РОМ 
Делови и прибор (освен пре-
кривани, куфери за машини и 
сл.) погодни за употреба ис-
клучително или главно со ма-
шините од тар. број 8469 до 
8472: 

8473 30 - Делови и прибор на машини 
од тар. број 8471: 

8473 30 10 00 — Електронски 
а) Интернет карта 
б) Интернет карта 
г) ИСДН карта 
Електрични апарати за 
жична телефонија или жична 
телеграфија, вклучувајќи 
жични телефонски апарати 
со безжична слушалка и теле-
комуникациски апарати за 
жични системи со носечка 
струја или дигитални линиски 
системи; видеофони: 

851719 --Други 
8517 19 90 00 - - Д р у г и 

а) Телефонски апарати Еуро-
сет 815 сите основни функции 
(тонско бирање) Спикерфон 

б) Тел. апарат Профисет 30 
ИСДН сите основни функции 

8517 50 - Други апарати, за жични си-
стеми со носечка струја или 
за дигитални линиски си-
стеми: 

8517 50 10 00 —За жични линиски системи 
со носечка струја 
а) Факс машина 

Бр. 23-1541/1 
28 март 2000 година 

Скопје 

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

8473 

1744. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93,63/95 и 15/97), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28.03.2000 година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за животна средина и тоа: 

8517 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 З 4 

3707 Хемиски препарати за фото-
графски намени (освен ла-
кови, лепила, средства за ле-
пење и слични препарати); 
неизмешани производи за фо-
тографска употреба, подго-
твени во одмерени дози или 
подготвени за продажба на 
мало во форма готова за упо-
треба: 

3707 1000 00 - Емулзии осетливи на свет-
лост 
Д-2060 Развива 1 парче 

1 2 3 4 i 2 3 4 

7 парчиња 

4 парчиња 

7 парчиња 

7 парчиња 

7 парчиња 
1 парчиња 

1 парче 

4 парчиња 

1 парче 

7 парчиња 
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3 
4 

8518 Микрофон и нивни штипи; 
звучници, вклучувајќи и звуч-
ници во звучни кутии; иа-
главни слушалки, слушалки 
за едно уво и комбинации со 
микрофон; аудиофреквентнм 
електрични засилувачи; елск-
трични комплети за засилу-
вање на звукот: 

8518 21 - З в у ч н и кутии со еден звуч-
ник; 

8518 21 90 0 0 - — Друго 7 п а р ч и ќ 
а) Звучници 

8524 Плочи, ленти и други сни-
мени подлоги со звучни или 
други слични феномени, 
вклучувајќи матрици и 1ил-
бански отпечатоци за произ-
водство на плочи, освен про-
изводите од Глава 37: 

8524 39 ПО 00 - -Други 1 парче 
а) Ме Офис 2000 Вин 32 ЦД 

8525 Предаватели за радиотеле 
фоиија, р а д и о г р а ф и ј а , 
радиодифузија или телеви-
зија, вклучувајќи и со вграден 
приемник или апарат за сни-
маше или репродукција на 
звук; телевизиски камери; ви 
део камери со можност за 

задржеше на слика и други 
видео камера рекордсри: 

8525 20 - Предаватели со вграден 
приемник: 

8525 20 91 00 - - - За целуларии системи 
(мобилни телефони) 
а) Мобилни телефонски апа-
рати Ц10 Сите основни функ-
ции ГСМ систем ДЦ Шаржер 
220В СИМ карфица 3 парчиќ 

8528 Приемни апарати за телеви-
зии, со или без вграден ради-
одифузеи приемник или со 
апарати за снимање или ре-
продукција на звук или слика; 
видсо^монитори и Ј^ндео-прС' 
екторн: 
- Приемни апарати за телеви^ 
зија, со или без ограден ради-
одифузен приемник или со 
апарати за снимана или ре-
продукција на звук или слика: 

8528 21 00 ГО - - Во боја 7 парчиња 
а) Компак колор монитор 

8542 19 - - Друго, вклучувајќи кола 
добиени со комбинација на 
биполарна и МОС техноло-
гија (БИМОС технологија): 

85421910 ГО - Мемории (Д-РАМс; С-
РАМс; цацхе-РАМс; 
ЕПРОМс; Е2ПРОМе; 
ФЛАСХ Е2ПРОМс; РОМс; 
ЦАМс; ФИФОс, ЛИФОс; и 

а) СДРАМ 7 парчиња 
8544 Изолирана жица (вклучу-

вајќи емајлирана или аподи-
зирана жица), кабли (вклучу-
вајќи и коаксијални кабли) и 
други изолирани електрични 
спроводник, со или без ко-
нектори, кабли од оптички 

влакна, изработена од поеди-
нечно оплаштеии в л а ш , 
комбинирани или не со елек-
трични спроводник, со или 
воз конектори: 
-Жицава намоткн; 

8544 51 00 00 - - С о конектори 7 парчиња 
а) Компак Де-кит 

9008 Проектори на слики, освен 
кинематографски; фото-
графски апарати (освен кине' 
матографски) за зголему-
вана и намалувана 

9008 10 00 ГО - Проектори па дијапштиви 
а) Слајд п р о с т о Braun Pahl-
mat Muitlmag 250 1 парче 

9008 30 00 ГО - Други проектори на слики 
а) Графикон MEDIUM OttP 
Tnvcr 3 1 парче 

9009 Апарат за фотокопирање со 
вграден оптички систем, апа^ 
ран) за контактно копирање 
и апарати за термичко копи-
рање: 
- Електростатички апарати 
за фотокопирање: 

9009 2100 ГО - - Со вградени оптички си-
стем 
а) Ц-2060 Фотокопир 2060 1 парче 

9009 90 - Д е л о в и и прибор: 
9009 90 ЈО ГО - За едектросгатичкн фото-

копирни апарати или за други 
фотокопирни апарати со оп-
т и ч к и т е 
а) МП-3006Е РАДФ 1 парче 
б) МД-5002А Дуллекс 1 парче 
в) Т-2060 Тонер 1 парче 

(Х)10 Апарат и опрема за фото-
графски (вклучувајќи и кине-
матографски) лаборатории 
(вклучувајќи и апарати за 
п р о с т р а њ е или цртање на 
врски на електронски кола на 
осетливи полуспроводнички 
материјали), неспомнати 
п т у опфатени на друго ме-
сто во оваа глава; негато-
скопи; екрани за проекција: 

9010 60 00 ГО - Екрани за проекции 
а) Проекции^ платно 1 парче 

2 О в а р е ш е н и е в л е г у в а во сила н а р е д н и о т ден о д 
д е н о т на о б ј а в у в а њ е т о в о „ С л у ж б е н в е с н и к н а Репу-
б л и к а М а к е д о н и ј а " , 

Б р 2 3 4 2 0 6 / 1 П р е т с е д а т е л на В л а д а т а 
28 м а р т 2000 година Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а , 

С к о п ј е Љубчо Георгиевски, с,р, 
1745. 

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија", бр. 44/95,24/96,34/96, 35/97 и 82/99), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 21 
март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕ-

НОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОМУ 
„ПАНЧЕ ПЕШЕВ" - КУМАНОВО 

1. О д д о л ж н о с т а ч л е н о в и на У ч и л и ш н и о т о д б о р на 
О с н о в н о т о м у з и ч к о у ч и л и ш т е „ П а н ч е П е ш е в " - К у м а ' 

1 2 
3 4 
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ново, поради истек на времето за кое се именувани се 
разрешуваат: 

- Нада Ивановска, 
- Кочо Трајковски, 
2. За членови на Училишниот одбор на Основното 

музичко училиште ,,Панче Пешев' - Куманово се име-
нуваат! 

- Петар Поп Арсов, директор на Центарот за кул-
тура - Куманово, 

- Валентина Стојановска, адвокат. 

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

Бр 17-57/10 Претседател на Владата 
21 март 2000 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с р. 

1746. - -
Врз основа на член 4 од Одлукага за основање Наци-

онална комисија за УНЕСКО на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија" бр 16// 
94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА 
НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УНЕСКО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1, Од должноста претседател, генерален секретар и 
членови на Националната комисија за УНЕСКО на Ре-
публика Македонија, поради истек на времето за кое се 
именувани се разрешуваат: 

а) претседателот 
- Слободан Унковски, 
б) генералниот секретар 
- Љубица Мишковиќ, 
в) членовите 
- Пруси Абдурауф, 
- акад.д-р Кесите Богоев, 
- Сашо Георгиевски, 
- д-р Димитар Јуруковски, 
- д-р Радмила Кипријанова, 
- д-р Димитар Кокаревски, 
- Зоран Костов, 
- Маргарита Маленкова, 
- д-р Илинка Митрева, 
- д-р Џеладин Мурати. 
- д-р Панче Стојановски, 
- д-р Софија Тодорова, 
- д-р Кирил Темков, 
- д-р Михаилчо Токарев, 
- Катица Ќулафкова, 
- дипл инж.арх. Јорго Шундовски, 
- динл.инж.арх . Лазар Шуманов, 
- д-р Аслан Селмани, 
- д-р Љубомир Фрчковски, 
- Анка Пановска, 
- Горан Стефановски, 
- м-р Владимир Георгиевски, 
- Слободан Трајковски, 
- Мирка Велиновска 
3. За претседател, генерален секретар и членови на 

Националната комисија за УНЕСКО на Република Ма-
кедонија се именуваат: 

а) за претседател 
- Љубен Пауноски, министер за култура, 
б) за генерален секретар 
- Благој Чоревски, заменик на министерот за кул-

тура, 

в) за членови 
- Јасмина Хаџиева-Алексовска, претседател на Со-

ветот Ја култура, 
- д-р Александар Анчевски, ректор на Универзите-

тот „Св. Кирил и Методиј41 - Скопје, 
- д-р Веби Бецети, министер за информации, 
- д-р Гале Галев, министер за образование, 
- Михајло Георгиевски, научен работник, 
- Паскал Гилевски, в.д, директор на Народната и 

универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски" -
Скопје, 

- Александар Димитров, министер за надворешни 
работи, 

- Богомил Ѓузел, в,д, директор на Манифестацијата 
„Струшки вечери на поезијата" - Струга, 

- акад. Георги Ефремов, претседател на МАКУ, 
- Љупчо Јакимовски, генерален директор на Јав-

ното претпријатие Македонска радио телевизија, 
- Паско Кузман, в.д. директор на Заводот за заш-

тита на спомениците на културата и Народен музеј -
Охрид, 

- Милчо Манчевски, режисер, 
-д-р Божидар Маслинков, ректор на Универзитетот 

„Св, Климент Охридски" - Битола, 
- Драги Митревски, в.д. директор на РО Музеј на 

Македонија - Археолошки, Етиолошки и Историски -
Скопје, 

- д р Ненад Новковски, министер за наука, 
- Сефедин Нуредини, в.д. директор на Театарот на 

народностите - Скопје, 
- Стојан Попов, режисер - пратеник во Собранието 

на Република Македонија, 
- Анте Поповски, писател, 
-- Тони Поповски, министер за животна средина, 
- м-р Донка Барциева - Трајковска, в.д, директор на 

Републичкиот завод за заштита на спомениците на кул-
турата, 

- д-р Гане Тодоровски, писател, 
- Аднан Ќахнл, министер во Владата на Република 

Македонија, 
- м-р Ганка Самоиловска - Цветановска, в.д, дирек-

тор на Македонската филхармонија - Скопје, 
- Владо Цветановски, в.д, директор на Македон-

скиот народен театар - Скопје, 
-Лазар Шуманов, претседател на Македонскиот на-

ционален комитетот на ИКОМОС - Скопје. 
3, Ова р е ш е н и е влегува во сила со д е н о т на донесу-

в а њ е т о , а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија . 

Бр. 17-1244/1 
21 март 2000 година 

Скопје 

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

1747. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ниве на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

1. За советник на министерот за животна средина се 
назначува Јадранка Иванова, шеф на Кабинетот на ми-
нистерот за животна средина 

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

Бр 17-1223/2 Претседател на Владата 
21 март 2000 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1748. 
Врз основа на член 142 став З од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА ЗАВОДОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

1. За заменик на директорот на Заводот за животна 
средина се именува Раинп Дочи, досегашен професор 
во Гимназијата „Зеф Љуш Марку" - Скопје. о 

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

Бр. 17-1224/2 
21 март 2000 година 

Скопје 

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

1749. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

1. За советник на министерот за животна средина се 
назначува м-р Поликсена Чудо, досегашен извршител 
за апроксимација на останатата легислатива на Европ-
ската унија во Министерството за животна средина. 

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

Бр. 17-1225/2 
21 март 2000 година 

Скопје 

1750. 

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

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

1. За советник на министерот за животна средина се 
назначува Ленче Ќурчиева, досегашен советиик на ми-
нистерот за урбанизам, градежништво и заштита на 
животиата средина. 

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

Бр. 17-1226/2 
21 март 2000 година 

Скопје 

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

1751. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРА-
ДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА 

1. Се разрешува Ленче Ќурчиева од должноста со-
ветник на министерот за урбанизам, градежништво и 
заштита на животната средина, поради заминување на 
друга должност. 

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

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

Бр. 17-1226/3 
21 март 2000 година 

Скопје 
1752. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
1. За советник на министерот за животна средина се 

назначува Исмет Јакупи, досегашен советник во Опш-
тина Студеничани. 

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

Бр. 17-1227/2 
21 март 2000 година 

Скопје 
1753. 

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

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-

СТОПАНСТВО 
1. За советник на министерот за земјоделство, шу-

марство и водостопанство се назначува Владанка Ман-
чева, досегашен:виши советник во Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

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

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

Бр. 17-1294/2 
21 март 2000 година 

Скопје 
1754. 

Врз основа на член 141 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21 март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 

ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

1. За директор на Управата за заштита на растени-
јата, се именува Роза Накова, досегашен виши репу-
блички инспектор за земјоделство. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-1295/2 Претседател на Владата 
21 март 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1755. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА УПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА 
НА РАСТЕНИЈАТА 

1. За советник на директорот на Управата за заш-
тита на растенијата, се назначува Ненад Веиќ, досега-
шен советник по заштита на растенијата во Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

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

Бр 17-1295/3 Претседател на Владата 
21 март 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1756. 

Врз основа на член 158 став 3 и 4 од Законот за 
органите на управата („Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21 март 2000 Година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За републички советник во Владата на Република 
Македонија се именува м-р Бајрам Положани, досега-
шен заменик на министерот за правда. 

2. Именованиот се распоредува на работа во Мини-
стерството за правда. 

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

Бр 17-1313/3 Претседател на Владата 
21 март 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1757. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За советник на министерот за внатрешни работи 
во Одделението за Европска интеграција се назначува 
Александар Бсжовски, дипл. правник. 

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

Бр.' 17-1423/1 Претседател на Владата 
21 март 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1758. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За советник на министерот за внатрешни работи 
во Одделението за Европска интеграција се назначува 
Весна Исајловска, дипл. правник. 

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

Бр 17-1424/1 Претседател на Владата 
21 март 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1759. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
1. За советник на министерот за внатрешни работи 

во Одделението за Европска интеграција се назначува 
Ана Поп-Ташева, дипл. правник. 

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

Бр. 17-1425/1 Претседател на Владата 
21 март 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1760. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 март 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За советник на министерот за внатрешни работи 
во Кабинетот на министерот, се назначува Слободан 
Шошкоски, дипл. професор по историја. 

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

Бр. 17-1426/1 Претседател на Владата 
21 март 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1761. Ј 

Врз основа на член 68 став 3 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 56/99 и 86/99), министерот за финансии, 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИДОВИТЕ НА ЦАРИНСКИ ОБЕЛЕЖЈА И 

НАЧИНОТ НА НИВНА УПОТРЕБА 
Член 1, 

О) овој правилник се определува видот на царин-
ските обележја и се уредува начинот на нивна употреба. 
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Царинските обележја се средства со кои се обележу-
ваат царинските стоки заради примена на мерките на 
царински надзор за утврдување на истоветноста на сто-
ката. Обележувањето на стоките со царински обележја 
е мерка на царински надзор. 

Член 2 
Царински обележја се царинската пломба, отпеча-

тоците на царинскиот жиг и на царинскиот печат. 
Ако на царинските стоки не можат да се стават 

царинските обележја од став 1 на овој член, како царин-
ски обележја се сметаат описот на стоката, списоците, 
фотографиите, марката и серискиот број, скици или 
цртежи со опис на стоките, заверени од царинскиот 
орган. 

Член З 
Царинската пломба е плоснато парче од олово или 

од друг соодветен материјал, во тркалезна форма, со 
шуплина во пречникот што од едната страна се завр-
шува со еден отвор, а од другата страна со два отвора. 
Низ пломбата-ее провлекува железна жица или канап. 

При обележувањето на стоките, пломбата се жиго-
сува (пресува) со царински клешти, на кои од едната 
страна е втиснат знакот на Царинска управа, а на дру-
гата страна - бројот на клештите. Секоја царинска 
клешта мора да има посебен број. 

Член 4 
Царинската пломба се става на транспортно сред-

ство, под услов Транспортното средство да: 
1. може да биде пломбирано на лесен и ефикасен 

начин; 
2. е конструирано така, да никакви стоки не можат 

да бидат извадени или ставени, без да се остават вид-
ливи траги, или без да се оштети или уништи царин-
ската пломба; 

3. нема тајни и скришни места кои можат да се 
искористат за криење на стока; 

4. товарниот простор е лесно достапен за проверка 
од царинските органи. 

Царинската пломба сб става и на самата царинска 
стока, на обвивката (амбалажата) на стоката, на про-
сторијата ,или просторот во кои е сместена царинската 
стока. 

При ставање на царинската пломба посебно се вни-
мава стоките да не се оштетат или сторат неупотре-
бливи за целите за кои се наменети. 

Поставувањето на царинските пломби мора да биде 
забележано во царинските документи, а по потреба и 
во други документи. 

Член 5 
Царински жиг е жиг за восок и сув жиг. 
Жигот за восок е од месинг, во тркалезна форма, со 

пречник од 320 мм. 
Сувиот жиг е од челик, во тркалезна форма, со 

пречник од 32 мм. 
На царинскиот жиг е втиснат називот на Царинарни-

цата, Царинска Управа, Република Македонија, Мини-
стерство за финансии, во концентрични кругови околу 
грбот на Република Македонија. 

Царинскиот печат е од гума, во тркалезна форма, со 
пречник од 32 мм, и на него е запишан називот на 
Царинската Испостава, Царинарницата, Царинска 
Управа, Република Македонија, Министерство за фи-
насин, во концентрични кругови околу грбот на Репу-
блика Македонија. 

Царинскиот жиг и царинскиот печат се втиснуваат 
на најпогодно место на стоките, на обвивката на сто-
ките, на Транспортното средство, на просторијата или 
просторот во кој е сместена царинската стока, а забе-
лешката за тоа се внесува на царинските документи или 
други документи. 

При ставањето на царинскиот жиг и царинскиот пе-
чат посебно се внимава стоките да не се оштетат или 
сторат неупотрбливи за целите за кои се наменети. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

" вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја", а ќе се применува со отпочнување на примената на 
Царинскиот закон. 

Бр. 11-4З9З/1 Министер за финансин, 
30 март 2000 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 
1762. 

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за премер, катастар и запишу-
вање на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ" 
бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на 
недвижностите на катастарската општина Бел^ковце -
Општина Клечевце. 

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

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

Бр. 09-1615/1 Директор 
29 март 2000 година правник Горги Лазески, с.р. 

Скопје 

1763. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запишу-
вање на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ" 
бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Канарево -
Општина Старо Нагоричане. 

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

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

Бр. 09-1616/1 Директор 
29 март 5000 година пР а в н и к ГоР1И Лазески, с.р. 

Скопје 

1764. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и допол-

нување на Законот за премер, катастар и запишување на пра-
вата на недвижностите („Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Репу-
бличката геодетска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на недвижно-
стите на катастарската општина Мала Црцорија - Општина 
Крива Паланка. 
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Катастарот на недвижностите се применува од денот на 
објавувањето на ова решение во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од 
став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот 
на земјиштето установен според Законот за премер и катастар 
на земјиштето („Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-1617/1 
29 март 2000 година 

Скопје 
Директор, 

дипл. правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ " 
19. 

Врз основа на член 17 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за насоченото образование 
(„Сл. весник на СРМ" бр. 29/89), член 13 став 1 алинеја 
9 и член 22 став 1 алинеја 17 од Спогодбата за здружу-
вање во Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во 
Скопје, Универзитетската управа, на 47 седница одр-
жана на 22.03.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ, ПОСТАПКАТА И 
НАЧИНОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 
НАУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА НА УНИ-

ВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" 
ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Во Правилникот за условите, критериумите, по-

стапката и начинот за избор во наставно-научни, на-
учни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Ки-
рил и Методиј" во Скопје („Сл. весник на Република 
Македонија" бр. 2/2000), по членот 45, во главата „Пре-
одни и завршни одредби", се додава нов член 45-а кој 
гласи: 

„Член 45-а 

Започнатите постапки за избор во звања пред влегу-
вањето во сила на овој правилник ќе се завршат според 
одредбите на Самоуправната спогодба за усогласување 
на условите, критериумите, постапката и начинот за 
избор во звања на Универзитетот „Св. Кирил и Мето-
диј" во Скопје од ноември 1986 година." 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во Службен весник на Република Маке-
донија. 

Ректор, 
проф. д-р Александар Анчевски, с.р. 

20. 
Врз основа на член 53 од Законот за насоченото 

образование ("Службен весник на РМ" бр.16/85) и 
член 15 од Статутот на Шумарскиот факултет-
сково, Наставно-научниот совет на Шумарскиот 
факултет на II седница одржана на 13.03.2000 година 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ И 

ЗДОБИВАЊЕ ДОКТОРАТ НА НАУКИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се регулираат основните и оп-
штите услови за организирање постдипломски студии 
(VII степен на стручна подготовка) и постапка за 
организирање постдипломски студии како студии за 
наука (магистратура), студии за стручно усовршу-
вање (специјализација), постапката и условите за здо-

бивање со докторат на науки на Шумарскиот факул-
тет" Скопје. 

Член 2 
Постдипломски студии на Шумарскиот факултет се 

организираат од областа на шумарството и дрвната 
индустрија. 

Член 3 
Постдипломски студии можат да се организираат 

ако: 
- постои долгорочна потреба од одредени стручни 

кадри; 
- се обезбеди опрема, простор и потребни средства 

за нивно организирање и почеток со работа; 
- е обезбеден потребен број на наставно-научен 

кадар; 
Член 4 

Постдипломски студии се организираат врз основа 
на елаборат за општествената и економската оправ-
даност за основање и согласност од Министерството 
за образование, по претходно позитивно мислење од 
надлежен орган на Универзитетот. 

Член 5 
Постдипломски студии можат да се организираат 

ако покрај другите услови утврдени со Законот и со 
овој правилник, има најмалку половина од потре-
бниот наставно-научен кадар во работен однос на 
неопределено време за остварување на плановите и 
програмите на Воспитно-образовната дејност за пост-
дипломски студии. 

Член 6 
VII степен на стручна подготовка (постдипломски 

студии) се стекнува со завршување на соодветни 
планови и програми за Воспитно-образовната деј-
ност, по претходно завршен VI1-1 степен на стручна 
подготовка (високо образование). 

Соодветноста на плановите и програмите со посе-
бен акт ја утврдува Факултетот. 

Член 7 
Со постдипломски студии за научно усовршување 

(магистратура) кандидатот се воведува во методите 
на научно-истражувачката работа и му се овозмо-
жува стекнување продлабочени знаења од опреде-
лена научна област. 

Член 8 
Со постдипломски студии за стручно усовршување 

(специјализација) на кандидатот му се овозможува 
стекнување специјализирани и продлабочени знаења 
во една или повеќе научни и стручни дисциплини што 
се потребни за успешно извршување на стручните ра-
боти од определено работно подрачје, односно опре-
делен вид работа за што се потребни специјализи-
рани и продлабочени знаења. 

Член 9 
Времетраењето на постдипломските студии за нау-

чно усовршување (магистратура) изнесува две години 
(четири семестри). 

Времетраењето на постдипломските студии за стр-
учно усовршување (специјализација) изнесува една 
година (два семестра). 

' Член 10 
Кандидатот што ќе заврши студии според соодве-

тните планови и програми за постдипломски студии 
за научно усовршување (магистратура) се здобива со 
VII степен на стручна подготовка (академски степен 
магистер). 

Кандидатот што ќе заврши содветни планови и 
програми за постдипломски студии за стручно усовр-
шување (специјализација) се здобива со VII степен на 
стручна подготовка (академски степен специјалист). 

II. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОСТДИПЛОМСКИ 
СТУДИИ 

Член 11 
Одлука за организирање постдипломски студии 

донесува Наставно-научниот совет на Факултетот. 
Член 12 

Содржината на материјата што се изучува на пост-
дипломските студии се утврдува со наставни планови 
и програми за секој постдипломски студиум посебно. 

Согласност за плановите и програмите дава Уни-
верзитетската управа. 

Плановите и програмите се менуваат и дополну-
ваат според согледувањата и оценките за потребите 



Стр. 1632-Бр. 27 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 април 2000 

од одредени профили кадри за определени научни 
области на шумарството и дрвната индустрија за стр-
учно усовршување, развивање и унапредување на на-
учната и практичната работа, покажаниот интерес на 
организациите од стопанските и другите дејности. 

Член 13 
За постдипломските студии, Факултетот формира 

совет. 
Советот го сочинуваат наставниците кои ја изведу-

ваат наставата на постдипломските студии, раководи-
телот на студиите и секретарот на постдипломските 
студии. 

III. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА VII2 

СТЕПЕН СТРУЧНА ПОДГОТОВКА 
(ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ) 

Член 14 
Запишувањето на кандидатите на постдипломски 

студии се врши по пат на конкурс. 
Конкурсот ја содржи научната област за која се 

организираат студиите и другите услови за запишу-
вање на кандидатите. 

Конкурсот го распишува Факултетот, односно заед-
нички конкурс распишан од Универзитетот. 

Член 15 
На постдипломски студии можат да се запишат кан-

дидати што ги исполнуваат еден од следните услови: 
- да има завршено соодветен VI1-1 степен стручна 

подготовка со просечен успех од најмалку 7,5, 
- да има завршено VI1-1 степен стручна подготовка 

со просечен успех од најмалку 7 и да има работно 
искуство најмалку 3 години од работи кои -имаат 
непосредна врска со предметот на студиите и објаве-
ни стручни трудови од таа област, 

- што завршиле специјалистички студии во траење 
од два семестра. 

При еднакви услови предност имаат кандидати со 
повисок просечен успех. 

Член 16 
Избор на кандидати го врши Наставно-научниот 

совет на предлог на советот за постдипломски студии 
во рок од 15 дена по истекот на рокот за пријавување. 

За изборот кандидатите писмено се известуваат. 
Против одлуката за избор кандидатите имаат право 

на приговор до Наставно-научниот совет во рок од 15 
дена од известувањето. 

Член 17 
Студентите на постдипломски студии се должни да 

ги положат испитите предвидени со плановите и про-
грамите во рок од три години по стекнувањето право 
за полагање на испитите, односно по завршувањето 
на предавањата од соодветниот предмет. 

Со одлука на Советот на постдипломскиот студиум, 
на студентот може да му се дозволи уште една година 
за полагање на испитите по рокот предвиден со прет-
ходниот став. 

Член 18 
Студентите имаат право секој испит да го полагаат 

најмногу два пати, во спротивно, губат право на ната-
мошно студирање. 

Член 19 
Полагањето на испити се врши пред предметниот 

наставник или пред комисија составена од 3 члена. 
Успехот на испитите се оценува од 5(пет) до ^(де-

сет). 
Ако студентот смета дека испитот е спроведен не-

праведно или ако не е задоволен од оценката добиена 
на испитот има право во рок од два дена од соопшту-
вањето на оценката да поднесе приговор до деканот 
на Факултетот. 

Деканот формира комисија за спроведување на ис-
питот. 

Член 20 
Во рокот на студиите студентите изработуваат по 

еден семинарски труд што претставува нивно насо-
чување кон темата што ќе биде предмет на магистер-
скиот труд. 

Член 21 
Студентите се должни во текот на студиите да ја 

реализираат научно-истражувачката практика КОЈ а 
се утврдува со овој правилник и одлуката за органи-
зирање на студиите. 

IV. ПОСТАПКА ЗА СТЕКНУВАЊЕ VII2 

СТЕПЕН СТРУЧНА ПОДГОТОВКА-МАГИСТЕР 
И СПЕЦИЈАЛИСТ (ПРИЈАВУВАЊЕ, И ПОДГО-
ТВУВАЊЕ НА ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ И 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД) 

Член 22 
По положувањето на испитите предвидени со нас-

тавните планови, студентите изработуваат магистер-
ски, односно специјалистички труд на тема од облас-
та на научните дисциплини што ги изучувале на пост-
дипломските студии. 

Член 23 
Пријава за изработување на магистерски односно 

специјалистички труд поднесуваат до Наставно-науч-
ниот совет преку советот на постдипломски студии. 

Пријавата содржи: наслов на темата, образложение 
за научната и стручната оправданост на темата, план 
за работата и преглед на литературата. 

Наслов на темата може да биде предложен од кан-
дидатот или избран од списокот на темите кои на 
предлог од советот на постдипломски студии ги опре-
делува Наставно-научниот'совет. 

Одлуки за прифаќање на насловот на темата доне-
сува Наставно-научниот совет. 

Насловот на прифатената магистерска теза се обја-
вува во Билтенот на Унивирзитетот. 

Член 24 
По прифатениот наслов на темата на магистер-

скиот односно специјалистичкиот труд, советот одре-
дува ментор под чие раководство студентот ќе го ра-
боти трудот. 

Менторот се одредува од наставно-научните работ-
ници од потесната област од која е пријавен трудот. 

На барање на кандидатот или менторот, Наставно-
научниот совет може да донесе одлука за промена на 
менторот. 

Член 25 
Студентот е должен да го изработи и предаде на 

оценка магистерскиот труд во. рок. од две години по 
положувањето на сите испити. 

Студентот е должен да го изработи и предаде на 
оценка специјалистичкиот труд во рок од 1 година од 
положувањето на сите испити. 

На барање на студентот, од оправдани причини На-
ставно-научниот совет, може да го продолжи рокот 
за изработување на трудот и тоа најмногу за една го-
дина. 

По истекот на овој рок студентот губи право да 
брани магистерски односно специјалистички труд на 
постдипломски студии на Факултетот. 

Член 26 
На предлог на-Советот, Наставно-научниот совет 

формира комисија за оценка и одбрана на трудот. 
Комисијата за оценка и одбрана ца трудот е должна 

во рок од три месеци од приемот на ракописот да го 
прегледа трудот и писмено да му ги достави на сту^ 
дентот евентуалните забелешки на трудотГ^^ 

Комисијата, трудот со забелешките може да му го 
врати на кандидатот најмногу двапати и да му опре-
дели рок кој неможе да биде подолг од три месеци. 

Член 27 
Комисијата од претходниот член цодготвува изве-

штај во кој дава оценка и образложение на трудот. 
Извештајот се доставува до Наставно-научниот со-

вет. 
По усвојувањето на извештајот, Наставно-научниот 

совет, го определува денот на одбраната во рок од 15 
дена од прифаќањето на извештајот. 

Кандидатот писмено се известува за денот на од-
браната. 

Член 28 
Одбраната на трудот е јавна и се објавува на оглас-

на табла на Факултетот најмалку 7 дена пред денот 
на одбраната на трудот. 

По завршувањето на одбраната на трудот Комиси-
јата за оценка и одбрана на трудот јавно ја соопштува 
оценката на одбраната на магистерскиот односно 
специјалистичкиот труд. 

Оценувањето се врши со две описни оценки - не го 
одбранил магистерскиот, односно специјалистички" 
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от труд и го одбранил магистерскиот односно специ-
јалистичкиот труд. 

За текот на одбраната се води записник во кој се 
внесува оценката и го потпишуваат членовите на ко-
мисијата. 

Член 29 
На студентите што со успех ги завршиле пост-

дипломските студни и се здобиле со академски степен 
магистер, односно специјалист им се издава диплома. 

Член 30 
Дипломата ја издава Универзитетот "Св. Кирил и 

Методиј" во Скопје. 
Дипломата ја потнишуваат ректорот на Универзи-

тетот и деканот на Факултетот. 
Промоцијата за магистер и специјалист ја врши де-

канот на Факултетот. 
V.У СЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА 

ДОКТОРОТ АЊЕ 
Член 31 

Докторат на науки (VIII степен стручна под-
готовка) се стекнува со успешна одбрана на научен 
труд (докторска дисертација) по претходно завршена 
магистратура. 

Член 32 
На факултетот, научен степен доктор на науки 

може да се стекне ако постојат најмалку 2 работника 
со наставно-научно звање и научен степен доктор на 
науки во соодветната научна област. 

VI ,ПРИЈАВУВАЊЕ ДОКТОРСКА 
ДИСЕРТАЦИЈА 

Член 33 
Право на пријавување, изработка и одбрана на до-

кторска дисертација, односно на покренување поста-
пка за стекнување докторат на науки имаат кандида-
тите што завршиле магистратура од иста или сродна 
научна област и кои покажуваат способност за нау-
чна работа. 

Сродноста од став I се утврдува со посебен акт на 
Факултетот. 

Кандидатот не може истовремено да пријави док-
торска дисертација во две установи, односно не може 
да ја пренесе пријавената докторска дисертација на 
друга установа. 

Со научен степен доктор на науки, по исклучок, 
можат да се здобијат и лица со завршено високо 
образование кои се стекнале со научни и стручни ре-
зултати во практиката и кои објавиле соодветни на-
учни и струган трудови кои во посебна постапка ќе 
се оценат дека се на ниво на VII2 степен и од кои еден 
јавно се брани. 

Оцената на трудовите од претходниот став на 
овој член ја врши комисијата од соодветната научна 
област од три члена што Ја формира Наставно-науч-
ниот совет. 

Рефератот на комисијата содржи посебно об-
разложение за афирмацијата на кандидатот во науч-
ната јавност и за неговите објавени трудови. 

Рецензијата се,објавува во Билтенот на Универ-
зитетот пред утврдувањето на подобноста и спосо-
бноста на кандидатот за научна работа. 

Член 34 
Комисијата од член 33, до Наставно-научниот со-

вет, поднесува реферат со предлог за одбрана на еден 
од објавените научни и стручни трудови на канди-
датот, најдоцна три месеци од нејзиното формирање. 

Член 35 
Наставно-научниот совет, во рок од 60 дена од де-

нот на објавувањето на рефератот во Билтенот на 
Универзитетот, донесува одлука по предлогот на ко-
мисијата. 

Член 36 
Доколку рефератот биде прифатен и трудот 

успешно одбранет се смета дека кандидатот ги испол-
нил условите за пријавување на докторската десер-
тациЈа утврдена во член 33 став 4 од ОВОЈ правилник. 

Член 37 
Право на пријавување, изработка и одбрана на 

докторска дисертација, имаат и странски државјани, 
под услов и начин утврден со Закон и овој правилник. 

Член 38 
Странските државјани докторската десертација 

можат да ја работат и јавно да ја одбранат, по пра-
вило на англиски јазик или на еден од светските 
јазици (германски, француски и руски јазик) со 
задолжителен превод на докторската дисертација на 
македонски јазик. 

Заради комуникација на докторантот со комиси-
јата за одбрана и слушателите на одбраната, Факул-
тетот определува лице кое го познава јазикот на кој 
се врши одбраната на докторската дисертација. 

Странски државјани од поранешните републики 
на бивша Југославија, можат да пријават изработка 
на докторска дисертација на мајчин јазик, доколку 
постои реципроцитет што го утврдува Минис-
терството за образование на Република Македонија, 
во спротивно, пријавувањето се врши на македонски 
јазик. 

Член 39 
Трошоците за стекнување на докторат на науки 

ги утврдува факултетот, а ги поднесуваат странските 
државјани. 

Член 40 
Одредбите од членовите 37, 38 и 39, соодветно се 

применуваат на странски државјани и при прија-
вувањето, подготвувањето и одбраната на магистер-
ски и специјалистички трудови. 

Член 41 
Во рок од 15 дена од денот на објавувањето на ре-

цензијата во Билтенот на Универзитетот, заинтере-
сираните лица можат да поднесат приговор на објаве-
натарецензија. 

Приговорот се доставува до рецензентската ко-
мисија. 

Комисијата подиесува одговор на приговорот. 
Приговорот заедио со одговорот на рецензент-

ската комисија по наводите од приговорот, се објаву-
ва во Билтенот на Универзитетот. 

Член 42 
Ако рецензентската комисија утврди дека приго-

ворот е злонамерен или со него се повредува досто-
инството на учесниците во постапката или на рецен-
зентите, или се навредува јавниот морал и општес-
твено-политичкото уредување на земјата, за објаву-
вање на приговорот одлучува деканот, на предлог на 
рецензентската комисија. 

Член 43 
Пријавата на кандидатот за докторска дисерта-

ција се поднесува до Факултетот. 
Пријавата содржи: јасно изнесена работна хипо-

теза (образложен предлог на темата на дисерта-
цијата), материјалот што ќе се користи, методот на 
работата на резултатите што се очекуваат, диплома 
за научен степен магистер во соодветна област, опис 
на објавените научни и високостручни трудови. 

Кандидатите од член 33 став 4 подиесуваат и оце-
нка од комисијата за научните и стручните трудови 
дека се на ниво на VII2 степен на стручна подготовка. 

Член 44 
Пријавата на кандидатот се оценува во рок од три 

месеци од посебна комисија од три члена од областа 
што 'се обработува во предложената тема, при што 
комисијата ја утврдува подобноста и оспособеноста 
на кандидатот за научна работа. 

Член 45 
На предлог на комисијата од претходниот член на 

Наставно-научниот совет, доколку ја прифати изра-
ботката на докторската дисертација', одредува мен-
.тор. 

Менторот треба да биде афирмиран научен ра-
ботник од потесната област на пријавената доктор-
ска дисертација. 

Член 46 
Менторот може да биде предложен и од самиот 

кандидат. 
Менторот се избира од наставно-научните и на-

учните работници од потесната област во која е при-
јавена докторската дисертација. 

Менторот неможе да биде претседател на комиси-
јата за одбрана на докторската дисертација. 

На барање на кандидатот или менторот, Нас-
тавно-научниот совет може да донесе одлука за про-
мена на менторот. 
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Член 47 
Насловот на темата за изработка на докторската 

дисертација откако ќе биде прифатен од Наставно^ 
научнио,т совет и имињата на членовите на комиси-
јата се објавуваат во Билтенот на Универзитетот, 

VII,ИЗРАБОТКА И ПРИФАЌАЛ-Е НА 
ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

Член 48 
Докторската дисертација е самостоен научен труд до 
методологијата на обработката и по научниот нри-
донес е соодветен за утврдување на способно-стите 
на кандидатот за самостојна научна работа но науч-
ните подрачја за кои се здобива со докторат на науки, 

Докторската дисертација по правило се израбо 
туна на факултетот, 

Со прифаќањето на предлогот Факултетот е дол-
жен да обезбеди услови и стручна помош за израбо-
тка на докторската дисертација, 

Член 49 
Доколку докторската дисертација не е работена 

на Факултетот, тогаш до Наставно-научниот совет се 
поднесува посебен извештај дека кандидатот приме-
нил техники утврдени во пријавата на докторската 
дисертација и ги добил соодветните научни резул-
тати. 

Менторот поднесува извештај за извршената 
научно-истражувачка работа на кандидатот во орга-
низацијата каде ја спроведувал, 

Со извештајот кандидатот доставува и мислење 
од организацијата во која кандидатот ја изведувал на-
учноистражувачката работа. 

За овие кандидати се применува истата постапка 
во целост, 

Член 50 
Докторската дисертација се изработува во рок од 

најмалку 5 години од денот на прифаќањето на тема-
та, 

На барање на кандидатот (предлог на менторот) 
од оправдани причина Наставно-научниот совет 
може да го предложи рокот за изработка на трудот, 
најмногу за една година. 

По истекот на рокот од претходниот став, канди-
датот го губи правото на одбрана на пријавената, 
односно прифатената тема за изработка на доктор-
ска дисертација, 

Член 51 
Кандидатот поднесува најмалку В примероци од 

докторската дисертација ка^о на авторезиме на док-
торската дисертација во најмалку 5 примероци, Во 
авторезимето го изнесува предметот на истражу-
вањето и добиените резултати со акцент на тоа што е 
негово и ново, што претставува придонес во развито-
кот на науката, 

Авторезимето се доставува на одреден број орга-
низации кои работат на слична проблематика, со 
молба да дадат мислење и забелешки до Наставно-
научниот совет во рок од 30 дена. 

Член 52 
Наставно-научниот совет во рок од 30 дена од де-

нот на поднесувањето на докторската дисертација и 
авторезимето, формира комисија за оценка и одбра-
на на докторската дисертација, 

Комисијата составена од 5 члена наставници во 
звање најмалку доцент односно научни работници во 
звањето најмалку научен соработник, од кои мнозин-
ството се доктори на науки, 

Доколку докторската дисертација во својата содр-
жина опфаќа две или повеќе научни области, комиси-
јата се составува на тој начин што за секое научно 
подрачје има најмалку еден член со докторат на нау-
ки од тоа подрачје, 

Член 53 
Комисијата од претходниот член поднесува 

извештај (рецензија) за докторската дисертација до 
Наставно-научниот совет, најдоцна четири месеци по 
нејзиното формирање, 

Доколку комисијата не се придржува кон утвр-
дениот рок Наставно-научниот совет формира нова 
комисија. 

Рецензијата се објавува во Билтенот на Универ-
зитетот, 

Член 54 
Во рецензијата комисијата треба јасно да го наг-

ласи научниот придонес на рсертацијата, владе-
ењето на кандидатот со материјата и да даде предлог 
- заклучок за прифаќање, одбивање или за нужни 
измени и дополнувања на^хиге^тацијата, 

Наставно-научниот совет во рок од 60 дена од 
денот на објавувањето на рецензијата во Билтен, до= 
пасува одлука по предлог на комисијата. 

Член 56 
Доколку Наставно-научниот совет го прифати 

предлогот на комисијата да се извршат нужни измени 
и дополнувања на дисертацијата, кандидатот е дол-
жен да постапи по забелешките и во рок од 6 месеци 
докторската дисертација повторно да ја достави на 
оценување, 

Во случај Наставно-научниот совет, да не го при-
фати извештајот (рецензијата) за оценка на доктор-
ската дисертација, трудот се враќа на кандидатот и не 
може повторно да биде поднесен на оценување, 

VIII ОДБРАНА НА ДОКТОРСКАТА 
ДИСЕРТАЦИЈА 

Член 57 
Доколку дисертацијата биде прифатена,'Наста-

вно-научниот совет закажува јавна одбрана на дисер-
тацијата. 

Одбраната се врши пред комисија од 5 члена. 
Јавната одбрана на дисертацијата се закажува 

најдоцна 30 дена по прифаќањето на дисертацијата, а 
кандидатот се известува најмалку 15 дена пред денот 
одреден за одбрана на дисертацијата, 

Денот, местото на одбраната, името на канди-
датот и насловот на дисертацијата се објавуваат во 
дневниот печат најмалку 7 дена пред одржувањето на 
одбраната, 

Во случај на отсутност на член од комисијата, 
најмалку ВО дена пред одбраната Наставно-научниот 
совет избира нов член на комјисијата за одбрана, 

Член 58 
Одбраната на докторската дисертација е јавна, 

По завршената одбрана комисијата со мнозин-
ство гласови донесува одлука за одбрана и одлуката 
(ЈА ОДБАНИЛ, односно НЕ ЈА ОДБРАНИЛ) јавно 
се соопштува пред кандидатот и присутните на од-
браната, 

Член 60 
Комисијата за одбрана поднесува извештај за ре-

зултатите од одбраната на докторската дисертација 
до Наставно-научниот совет, 

Член 61 
Деканот на факултетот од името на Наставно-

научниот совет, го известува Ректоратот за одлуката 
на' комисијата за одбрана на докторската дисерта-
ција, доставувајќи му ги сите податоци за кандидатот, 
како и за постапката според која стекнал право на 
научен степен доктор на науки. 

Член 62 
По еден примерок од одбранетата докторска ди-

сертација се доставува до Универзитетската библио-
тека, Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" и биб-
лиотеката на факултетот, 

Член 63 
Промоцијата за доктор на науки ја врши рек-

торот на Универзитетот. 
Член 64 

Дипломите за доктор на науки ги издава Уни-
верзитетот, а ги потпишува ректорот и деканот на 
факултетот. 

IX, ОДЗЕМАЊЕ НА ДОКТОРАТ НА НАУКИ 
Член 65 

Докторат на науки се одзема ако се утврди дека 
докторска дисертација не е самостоен научен труд 
или не претставува придонес во науката во времето 
на нејзината изработка. 

Член бб 
Иницијативата за покренување нос ганка за одзе-

мање докторат на науки може да даде, стручен орган 
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на Факултетот, како к наставно-научен и стручен ра-
ботник од областа во која е стекнат докторатот на 
науки. 

Иницијативата мора да биде образложена. 
Член 67 

По прифаќањето на иницијативата, наставно нау-
чниот совет во рок од 30 дена од покренатата иници 
ј а т а в а формира комисија од 5 члена од истакнати 
наставно-научни работници од областа од која е стек-
нат докторатот, ' . 

Комисијата е должна да утврди дали постојат еле-
менти ж одземање на докторатот. 

Членови на комисијата не можат да бидат лицата 
пред кои е бранета докторската дисертација, 

Член 68 
По извештајот на комисијата се произнесува 

Наставно-научниот совет. 
Наставно-научниот совет мислењето го доставува 

до Универзитетската управа во рок од 4 месеци по 
формирањето на комисијата, 

Член 69 
Одлука за одземање на докторат на науки донесу-

ва Универзитетската управа. 
Одлуката се објавува во Билтенот на Универзитет 

Т 0 Т ' Член 70 
Постапката за одземање на докторат може да се 

покрене во рок од 7 години од стекнувањето на док-

торатот и може да трае најмногу една година од де-
нот на поднесувањето на предлогот односно од 
кренувањето на постапката. 

Член 71 
Со одземањето на докторатот се губат сите нас-

тавно-научни и научни звања за чие стекнување еден 
од условите е докторат на науки. 

Член 72 
Кандидатот на кој му е одземен докторатот не мо-

же повеќе да пријави и орани докторска дисертација. 

X ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 73 
Започнатите постапки за постдипломски студии и 

здобивање докторат на науки пред донесувањето на 
овој правилник, ќе се завршат според Правилникот 
донесен на 25.05Л987 година. 

Член 74 
Со денот на влегувањето во сила на овој прави-

лник престанува да важи Правилникот донесен од 
Советот на факултетот т 25.05.1987 година. 

Член 75 
Овој правилник влегува во сила 8-иот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", 

Декан, 
проф. д-р Благој Иванов, с.р. 

Б И Л А Н С Н А У С П Е С И 

Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА 
- Скопје, согласно Законот за трговски друштва, член 565, став 4, го 
објавува билансот на успех на начин пропишан со 'Закон, односно 
потполно и без измени како што е усвоена Годишната сметка од страна 
на Собранието на Акционерското друштво. 

БИЛАНСНА УСПЕХ 
Во периодот од 01.01. до Л1.12. 1999 родина 

Животно осигурување 
(во денари) 
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БИЛАНС НА УСПЕХ 

Во периодот од 01.01. до 31.12.1999 Година 

Неживошно осигурување 
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Огласен дел 

С У Д С К И - О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1-СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје 1-Скопје заведен е 

спор за развод на брак по тужбата на тужителот 
Татјана Стоиљковиќ од Скопје ул."Рузвелтова" бр.70 
вл.II ст.бр.1, против тужениот Љубиша Стоиљковиќ 
со непозната адреса на живеење. 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социј-
ални работи на општините на град Скопје под 
бр.3020-452 од 7.07.1999 година за привремен старател 
на тужениот е поставен Бранко Костовски, адвокат 
од Скопје, кој ќе ги штити интересите на тужениот се 
до неговото појавување во судот, доколку истиот не 
се јави се до правосилното окончување на постапка-
та. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје XV П.бр. 1313/99. 
(12497) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ Н-СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е ,постапка за утврдување 

право на сопственост по тужбата на тужителот 
Милев Петар од Скопје, ул."Струмичка" бр. 12/2-5 
против тужениот Зеќири Муслија сега со непозната 
адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот, да се јави во судот и да ја 
достави својата сегашна точна адреса или пак да 
назначи полномошник кој ќе ги застапува неговите 
интереси во спорот. Доколку во определениот рок 
тужениот не се јави во судот, не ја достави сегашната 
адреса на живеење и не постави свој полномошник , 
ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги 
застапува неговите интереси до правосилното окон-
чување на постапката пред овој суд̂  

Од Основниот суд Скопје Н-Скопје XVII П.бр.297-
/00 (12604) 

Пред овој суд е поднесена тужба од тужителот 
Десковски Павле од Скопје, на пивремена работа во 
Република Германија против тужениот Гулабовски 
Крсте од Скопје со поранешна адреса на ул."362" 
бр.18,- сега со непозната адреса на живеење за 
утврдување на право на сопственост на стан што се 
наоѓа во Скопје на ул."Никола Малешевски" бр,39, 
влез 3 стан бр.6. 

Од страна на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа на општините на град Скопје со реше-
ние бр.3020-109 од 2.3.2000 година, за привремен ста-
рател ба тужениот Гулабовски Крсте е поставен ад-
вокатот Никола Милановиќ од Скопје ул "Пајко Ма-
ало" б/б, кој ќе ги штити неговите интереси во пос-
тапката. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот да се јави во судот. Во спро-
тивно, до завршувањето на постапката за неговите 
интереси ќе се грижи привремено поставениот ста-
рател. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје, УШ.П.бр.328-
/оо. (11704) 

Пред Основниот суд Скопје Н-Скопје води спор 
тужителот ЈП за стопанисување со станбен и деловен 
простор на РМ-ПЕ Скопје, за отказ на договор за 
закуп и испразнување против тужената, Алими Ајтена 
од Скопје, сега со непознато престојувалиште. 

Со решение на тужената и е поставен за привремен 
застапник адвокатот Венцислав Крчински од Скопје^ 
ул "Рајко Жинзифов" бр.49, кој ќе ја застапува туже-
ната се додека таа или нејзиниот полномошник не се 
појават пред судот, односно, додека Центарот за со-
цијална работа не го извести судот дека на , тужената 
и поставил старател. 

Од Основниот суд Скопје Н-Скопје, УН.П.бр.847/98. 
(12284) 
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Пред овој суд поведен е спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Тефик Сопа против тужената 
Ќазиме Сопа од Скопје, со непозната адреса на жи-
веење. , 

Се повикува тужената во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот да се јави во овој суд или во 
истиот рок да ја достави својата точна адреса на жи-
вење. Во спротивно, на тужената ќе и биде поставен 
дривремен застапник кој ќе ги застапува нејзините 
интереси до правосилното окончување на оваа пос-
тапка. ч 

Од Основниот суд Скопје П-Скопјеч,\/.П.бр.685/оо. 
(13878) 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителот Рецеп Мустафа од Скопје, 
против тужената Фикрије Муниши која се наоѓа во 
странство со непозната адреса. 

Се повикува тужената во рок од 20 дена од обја-
вувањето на огласот да се јави во судот или со писмен 
поднесок да го извести за местото на живеење и, ад-
ресата. Во спротивно, судот преку Центарот за соци-
ални работи ќе и постави привремен застапник адво-
катот Митровиќ Ленче ул."Пајко Маало“ бб, кој ќе 
ги заштитува нејзините интереси во постапката до 
правосилното завршување на спорот. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје,ХШ.П.бр.2243/ 
99. ' (13921) 

ОСНОВЕН СУД В О БИТОЛА 
Пред овој суд поведена е парнична постапка по 

основ утврдување сопственост на недвижност по ту-
жбата на тужителите Живка Ѓоргиевска од Битола, 
ул "Никола Тесла“ бр. 18/6, ^Лилјана Андоновска од 
Битола, ул."Ленинова'' бр.28, Офелија Митревска 
ул."Сречко Пужалка“ бр.70-А, против тужениот Па-
нде Кушовски од с. Буково, сега покоен, односно про-
тив неговите законски наследници, сопругата Мили-
ца Кушовска и ќерките Дана, Елица Лили и Менка 
Кушовски со непознати адреси во Австралија и 
Америка. 

На тужените предлог на полномошникот адвока-
тот Мирјана Тодоровска од Битола, им е поставен 
привремен застапник за застапување на овој спор, и 
тоа адвокатот Анѓелина Јотевска од Битола, која ќе 
ги има сите права и должности на законски застап-
ник и ќе ги застапува до правосилното завршување на 
овој спор, се додека тие или нивни полномошник не 
се појави пред судот, односно додека ЦСР, не го 
извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Битола, П.бр.2482/98. (14288) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Велес се води постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителот Махмудов 
Амет од Велес, против тужената Нафије Дикме од СР 
Германија, сега со непозната адреса на живеење.. 
Се повикува тужената да во рок од 30 дена по обја-

вувањето на огласот да се јави во судот до право-
силното окончување на постапката. Доколку во 
определениот рок не се јави судот за привремен 
застапник на тужениот го одредува Зоран Лоза-
новски, стручен соработник во Основниот суд во Ве-
лес. Привремениот застапник ги има сите права и 
должности на законски застапник, се додека туже-

ната или нејзин полномошник не се јави во судот 
односно се додека Органот за старателство не го 
извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес. П.бр.437/2000. (13855) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 

постапка за основ сопственост и одршка по тужбата 
на тужителот Шабани Месут Џеват од с.Г.Бањица-
гостиварско, против тужените Најдовски Васил од СР 
Југославија, со непозната адреса на живеење и 
Костовска Велика од Р. Бугарија со непозната адре-
са на^живеење. Вредност на спорот 80.000,оо денари. 

На тужените им се поставува привремен застапник 
при Основниот суд Гостивар, и тоа Елеса Алиу кој ќе 
ги застапува интересите на тужените додека тие или 
нивни полномошник или застапник не се јави во овој 
судот, односно се додека Органот за старателство не 
им постави старател. 

Од Основниот суд во Гостивар П.бр. 131/2000.(13482) 

Пред овој суд во тек е постапка за признавање на 
сопственост на куќа и трајно користење на дворно ме-
сто по тужбата на тужителот Селими Рами од Гости-
вар, на ул."18-ти Ноември“ бб, против тужените Кара-
берзат Јашар на ул."18-ти Ноември“ бб Гостивар, Му-
зафер, Абдулкадар, Букурије, Абдулвеап и Фари Са-
ритунџ, со непозната адреса во Турција. 

На тужените им се одредува за привремен застапник 
Димитриеска Душица, стручен соработник при Основ-
ниот суд во Гостивар, која ќе ги застапува интересите 
на тужените се додека тие или нивни полномошник не 
се јават пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.790/98. (13483) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 
постапка за утврдување на сопственост по основ на ус-
мен договор за купопродажба по тужбата на тужи-
телот Кадрија Ислам од Гостивар против тужените 
Асипи Узеир и Асипи Абдулрезел од с.Долна Бањица 
и Бојкиќ Сафије, со непозната адреса во странство.. , 

За привремен застапник на тужените име се поста-
вува Алији Ел есеј,, стручен соработник во Основниот 
суд во Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 147/2000.(12755) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска 
постапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Гзиме родена Шазивари Имерти од с.Чегране, против 
тужениот Џезми Имери с.Чегране. Вредност на спорот 
неопределена. - , 

На тужениот му се поставува привремен застапник 
и тоа лицето Елеса Алиу, стручен соработник при овој 
суд, кој ќе ги застапува интересите на тужениот се до-
века, тој или негов полномошник, или застапник не се 
јави во судот, односно се додека Органот за стара-
телство не му постави старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.79/2000. (12754) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 
постапка за развод на брак по тужбата на тужител-
ката Ислами Арсиме од ^Беловиште, преку полно-
мошникот Демири Ристем од ^Беловиште, против 
тужениот Ислами Џабир од с.Лакавица, сега со не-
позната адреса во Германија. 
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За привремен застапник на тужениот му е поставен 
Алији Елејса, стручен соработник во Основниот суд 
во Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар. П.бр.95/2000. (12117) 

Пред овој суд заведена е граѓанска постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителот Шаќири 
Мерсим од с.Врбјане, против тужената Вјолца род.-
Идриз Шаќири од Република Албанија, со непозната 
адреса . 
Се повикува тужената Шаќири Вјолца со моминско 

презиме Хаџиу да се јави во судот, да достави адреса и 
да овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа 
постапка до нејзиното окончување.. Во спротивно, по 
истекот на рокот од 30 дена судот по службена 
должност во постапката, ќе и постави привремен зас-
тапник, и тоа Думоски Богдан, стручен соработник 
во Основниот суд во Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 1027/97. (11927) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар заведена е постапка 

за развод на брак по тужбата на Бурбуќе Скудриња од 
Дебар, против тужениот Бурхан Скудриња од Дебар, 
сега со непозната адреса на живеење во Р.Италија. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот, или да ја достави 
сегашната адреса на живеење. Доколку не се јави во 
определениот рок неговите интереси ќе ги застанува 
привремениот застапник до правосилното окончување 
на постапката. 

Од Основниот суд во Дебар, Г1.бр.52/2000. (12118) 
ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Основниот суд во Кочани се води постапка за 
развод на брак но тужбата на тужителот Душко Јор-
данов од Кочани, против тужената Благица Јорданова 
род.Алексова на привремена работа во Швајцарија со 
непозната адреса. Вредност на спорот 60.000,оо де-
нари. 
Се повикува тужената но рок од 30 дена но 

објавувањето на огласот, да се јави во судот или оп-
редели свој полномошник. Во спротивно, судот за при-
времен застапник на тужената ќе го определи Бла-
гојчо Стоименов, стручен соработник во Основниот 
суд во Кочани, кој ќе ги застанува интересите на 
тужената до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 136/2000. (13854) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово е поведена пос-

тапка за поништување на договор за доживотна из-
дршка но тужбата на тужителката Кева Јакимовска 
од с.Проевце, против тужениот Гуте Јорданов Јаки-
мовски од с.Проевце кој се наоѓа на привремена ра-
бота во РусиЈа, со непозната адреса. 

За привремен застапник на тужениот му се поста-
вува адвокатот Живко Арсовски од Куманово, кој ќе 
го застапува во оваа постапка пред судот се додека 
тужениот или негов полномошник не се појави пред 
судо'1, односно додека Органот за старателство не го 
изнеси! судот еиосгавен стара тел на туижениот. 

Од Основниот суд но Куманово, III П бр.о9-2883/99. 
— (14286) 

Пред Основниот суд но Куманово поведена е пос-
тапка за неосновано збогатување по тужбата на тужи-
телот Живко Цветковски од Куманово ул."Б.И.Гуле“ 

бр.4, против тужениот Нинослав Атанасовски од Ку-
маново, ул"Ѓуро Ѓаковиќ“ бр.71, сега со непозната 
адреса на живеење. 

За привремен застапник на тужениот му се назна-
чува Тони Цветковски, адвокат од Куманово, кој ги 
има сите права и должности на законски застапник и 
истиот ќе го застапува тужениот во ова апостапка , се 
додека тој или негов полномошник не се појави пред 
судот, односно додека Центарот за социјална работа 
не го извести судот дека назначил старател. 

Од Основниот суд во Куманово,VII П.бр.2653/96. 
(14290) 

Пред Основниот суд во Куманово поднесена е тужба 
за сопственост на куќа во Куманово на КП.бр.9836 на 
ул."Д.Шутев“ бр.2 заведена во Пл.бр.2524 за КО Ку-
маново на име на тужителот Арслани Б. Му сл и со дел 
на посет 1/1. А по тужбата на тужителот Мусли Ар-
слани од Куманово ул."Драги Шутевски“ бр..2 против 
тужениот Рамадан Аземи со непозната адреса во Ту-
рција. 

Се повикува тужениот да се јави во судот или име-
нува свој застапник кој ќе ги штити неговите интереси. 
Доколку во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
не се јави тужениот или не именува свој застапник 
судот ќе му постави привремен застапник и тоа ад-
вокатот Јордан Серафимовски од Куманово кој ќе ги 
застапува неговите интереси во спорот се додека не се 
јави тужениот, односно од него овластен застапник. 

Од Основниот суд во Куманово,IX.П.бр.529/99. 
(14287) 

Пред Основниот суд во Куманово е покрената пос-
тапка за развод на брак но тужбата на тужителката 
Живка Јовановска Петрушевска против Димитрија 
Петрушевски од Куманово, со поранешна адреса на 
ул."Иго Тричковиќ“ бр. 11/25, а сега на привремена ра-
бота во Русија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена од обја-
вувањето па огласот да се јави во судот и да одреди 
свој полномошник кој ќе го застанува во постапката. 
Во спротивно, за привремен застапник на тужениот 
му се одредува Живко Арсовски, адвокат од Куманово, 
кој ќе го застанува тужениот се додека тој или негов 
полномошник не се појават во судот. 

Од Основниот суд во Куманово, IV П.бр.214/2000. 

ОС НОВЕН СУД ВО СТРУГА 

Пред Основниот суд во Струга се води вониар-
ничпа постапка за прогласување на исчезнатото лице 
Кочоски Спасо Андон од с. Јабланица за умрено. 

Се повикува лицето Кочоски Спасо Андон од с.Ја-
бланица, како и секој друг што знае за неговиот жи-
вот да се јави во Основниот суд во Струга, во рок од 
три месеци од денот на објавувањето на огласот но 
"Службен весник на Република Македонија“. 

Доколку наведеното лице, како и секое друго лице 
што неш то знае за неговиот живот не се јави во судот 
во определениот рок, ќе се смета дека исчезнатото 
лице Кочоски Спасо Андон од ^Јабланица е умрено. 

Од Основниот суд во Струга, Р.бр.7^/98. (11928) 

()С11ОВЕН С Т Д В() Т Е1С )В() 
Пред Основниот суд во Гетово се води спор за 

исплата на долг по тужбата на Бурхан Мифтари од 
с.Боговиње, против Хашмет Мемиши од Тетово ул.И -
Р.Лола“ бр. 101, сега со непозната адреса во Швајца-

рија и други. 
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Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд 
во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот или да одреди полномошник. Во спротивно, пре-
ку Центарот за социјална работа во Тетово, ќе му биде 
одреден привремен застапник кој ќе го.застапува до 
правосилното завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 162/2000. (\ 1926) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителката Мелинда 
Сејдија родена Ферати од с.М.Речица, против туже-
ниот Фатмир Сејди ја од Тетово ул."186" бр.20, а сега со 
непозната адреса во Швајцарија . 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот да се јави во судот, достави 
неговата адреса или одреди свој полномошник кој ќе 
го застапува пред судот до првосилното завршување 
на постапката. Во спротивно, по истекот на овој рок. 
судот преку Центарот за социјални работи -Тетово ќе 
бара поставување на привремен старател кој ќе се 
грижи за неговите права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 141/2000. (14289) 

Пред овој судот се води спор за сопственост по 
тужбата на тужителот Деари Бедри од с.Челопе$ про-
тив тужените Алија Кадри и Алиу Шефит. Насер од 
Те- гово, ул. 'Његошева' бр.5. сега со непозната адреса 
во странство. 
Се повикуваат тужените да во рок 15 дена по обја-

вувањето на огласот, да се јави во судот, или постават 
свој застапник, но истекот на овој рок ќе им биде пос-
тавен привремен старател кој ќе го води спорот во 
негово име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1061/99. (13856) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителката Кадире 
Демири од с.Боговиње, пробив тужениот Ашим Де-
мири од с.Боговиње, а сега со непозната адреса во 
Боска и Херцеговина. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави 
во судот, или да одреди свој полномошник Во спро-
тивно, на тужениот ќе му биде поставен привремен 
старател преку Центарот за социјална работа во Те-
тово, кој ќе ги застанува неовите интереси се до 
окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Гетово, П.бр.316/2000. (13857) 

Пред овој суд се води спор за надомест на штета 
по тужбата на тужителот Хајдари Хајдар од с.Ка-
мењане, против тужениот Биљали Ширафет и др. од 
с.Градец , сега со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена се јави 
во Основниот суд во 'Гетово. Доколку, истиот во оп-
ределениот рок не се јави, или не одреди свој полно-
мошник, судот ќе му постави привремен старател кој 
ќе се грижи за неговите права и интереси во пос-
тапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.94/2000. (13858) 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за 
развод на брак но тужбата на тужителката Флорика 
Крисијак од Тетово, ул."Б.Тоска“ бр.216/5, против 
тужениот Книнггов Крисијак од Тетово, а сега со не-
позната адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд 
во Тетово, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот, или пак, да достави до судот 
своја адреса на живеење, или да одреди привремен 
старател. Во спротивно, судот ќе му одреди при-
времен старател кој ќе го застапува во постапката се 
до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.218/2000. (13859) 

Пред овој суд води о!ор Рецепи Камер од Тетово 
против тужената Лазиќ Достана, со непозната адреса 
во СР Југославија, Михајловска Невена со непозната 
адреса во Шведска и Насовска Блага со непозната 
адреса во Америка. 

Се повикуваат тужените во рок од 15 дена од обја-
вувањето на огласот, да достават адреси на судот или 
постават свој застапник. По истекот на овој рок судот 
ќе им постави старател кој ќе го води спорот во 
нивно име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.90/2000. (13860) 

, Пред овој суд води спор АД ''Македонија“ од Ско-
пје, против тужениот Јакупи Махир, од с.Церово, Те-
тово, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од обја-
вувањето на огласот, да достави адреса на судот или 
постави свој застапник. Во спротивно, судот ќе му 
постави привремен старател, кој ќе го води спорот во 
негово име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.771/99. (13862) 

Пред Основниот суд во Тетово се .води постапка за 
наплата на долг, по тужбата на тужителот АД за 
осигурување и ресигурување 11 Македонија“ Скопје, 
против тужениот Шаини Мазлам од с.Желино, 
Тетово, сега на привремена работа во странство. 
Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави во 

судот или да одреди свој полномошник, по истекот на 
рокот на истиот ќе му биде поставен привремен ста-
рател преку Центарот за социјална работа во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.21/2000. ( 13863) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
исполнение на договор за купопродажба, по тужбата 
на тужителот Рецепи Акиф од с.Челонек, против ту-
жениот Амеди Јусуф од с.Челопек сега со непозната 
адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави 
адреса или да овласти полномошник кој ќе го заста-
пува во оваа постапка. Во спротивно, но истекот на 30 
дена, судот ќе му постави привремен застапник преку 
Центарот за социјална работа во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1181/99. ч (13864) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
утврдување на сопственост но тужбата на тужителот 
Џемали Џемаилји од с.Теарце, против тужените 
Спасеновска Софија од Белград , СРЈ, Јовановска Ана 
од Доброшац-СРЈ, и Несторовски Билбил од Подгора-
СРЈ, сите со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените Спасеновска Софија, Јова-
новска Ана, Николовска Фона, Петрушева Года и Не-
сторовски Билбил, сите од СРЈ, со непознати адреси, 
во рок од 30 дена, од денот на објавувањето на огла-
сот, да се јават во судот, ги достават нивните точни 
адреси, или одредат нивни полномошник кој ќе ги зас-
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тапува во судот. Во спротивно, судот преку Центарот 
за социјални работи, Тетово,ќе им постави привремен 
старател, кој ќе се грижи за нивните права и интереси 
до пр а в оси дното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.З Ј 4/2000. (1348!) 

О С Н О В Е Н С У Д в о ш т и п 
Пред Основниот суд во Штип покрената е постапка 

за докажување на смртта па Панзо Тодоровска од 
с.Пезово, Куманово, роден на 29.ХП.19П година во 
с.Пезово, Куманово, со последно живеалиште во Штип 
на ул."Балканска“ бр.36, кај неговата ќерка Велика 
Николова, а починал на 13.11.2000 година во 12 часот. 
Се повикува секој кој знае за денот и часот на смртта 

на Панзо Тодоровски да се јави во судот во рок од 15 
дена од објавувањето на огласот. 

Од Основниот суд во Штип, ВПИ. Бр. Ј 1/2000.(12785) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1504/99, на регистарска влошка бр. 1-19239-0-
0-0, го запиша во "трговскиот регистар усогласувањето 
на ЗТД на Друштво за производство, промет и угости-
телство „ЏИПСИ“ Круме ДООЕЛ увоз-извоз ул. 
„Моша Пијаде“, 16/29, Куманово. 

Основач на друштвото е Круме Петковски. 
Дејности: 01.21, 15.11, 151.2, 151.3, 15.20, 15.31, 

15.32, 15.42, 15.51, 15.52, 15.53, 15.91, 15.98, 24.16, 
25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 28.11, 28.52, 
50.30/1, 51.13, 51.15, 51.19, 51.24, 51.31. 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, ,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, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52:62, 55.11, 55.12, 55.21/2, 
55.23 , 60.21, 60.23 , 60.24, 63.11, - 63.12 , 70.20, 
71.10,63.30, 63.40, 74.84, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со. непре-
хранбени производи, посредништво и застапување, 
консигнација, реекспорт, малограничен промет со со-
седните земји, Грција Албанија и СР Југославија, ра-
боти на меѓународен превоз на стока и патници, меѓу-
народна шпедиција, туристички работи во странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, неограничена одго-
ворност, а за обврските сторени во правниот промет 
друштвото одговара со сите средства, целосна одго-
ворност. 

Лице овластено за застапување на внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Круме Петковски, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1504/ 
99. (2757) 

51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57. 51.61, 51.70, 
52.11, 52/12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43., 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52,62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.30, 
55.31, 55.23, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11,63.12, 63.21, 
70.20, 71.10, 74.12, 74.13, 74.20/3, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредништво и за-
стапување, консигнација, реекспорт, малограничен 
промет со соседнтие земји, Грција, Албанија, Бугарија 
и СР Југославија, меѓународен транспорт на стоки на 
меѓународни патишта, меѓународен транспорт на пат-
ници, меѓународна шпедиција, туристички работи со 
странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, неограничена одго-
ворност, а за обврските сторени во правниот промет 
друштвото одговара со сите свои средства, целосна од-
говорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет с Драган Стојковски, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 943/ 
99. ' (2758) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 943/99, на регистарска влошка бр. 02022668?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето на Друштво за производство, трговија и услуги 
„ЏОКЕР-ТРЕЈД“ Драган ДООЕЛ експорт-импорт ул. 
„Перо Мичо“ бр. 68, Куманово. 

Дејности: 17.30, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.54/2, 
18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 24.16, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 
252.3, 252.4, 27.45, 36.22, 36.61, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 
51.13, 51.15, 51.19, 51,24, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1/51.42/2, 51,45, ,51,47. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13268/98, на регистарска влошка бр. 
02016031.?-8-01 -ООО, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Услужното трговско друштво „А-
ГРО КФАНТУМ“ Рамадан ДООЕЛ увоз-извоз, ул. 
'„184" бр. 37, Тетово. 

Претпријатието се усогласува согласно Зхаонот за 
трговски друштва во Услужи о трговско друштво „А-
ЕРО КФАНТУМ“ Рамадан ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. 
„184" бр. 37, Тетово. 

Основач на друштвото е Хазири Рамадан од Тето-
во. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 
01/22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 01.50, 
02.01, 02.02, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.41,,15.42, 15.43, 15,51, 15.52, 15.61, 
15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/ 
1, 15.82/2, 15.82/3, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.88., 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 
15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10, 20.10/1, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 26.70, 28.73, 28.74, 29.71, 29.72, 
31.10, 31.61, 31.62, 33.20, 33.30, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.21/1, 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, 
50.40/1, 50.40/2 ,̂ 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 
51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52„26, 52.41, 52.52, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.72, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.21/1, 55.21/2,-55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40, 55.61, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24, 62/10, 
62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 
74.81, 92.33, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, консиг-
национа продажба, застапување и посредување во 
областа на прометот со стоки и услуги, реекспрот. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Друштвото ќе го застапува лицето Хазири Рамадан 
од Тетово, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13268/99. , : , (2767) 
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Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14080/99, на регистарска влошка бр. 
020218347-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за внатрешна и надво-
решна трговија „ФЕРШПЕД-КОМЕРЦ“ Фершпед 
ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „15-ти Корпус“ бр. 3, Скопје. 

Дејности: 15.11, 15.81, 50,20, 51.21, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.70, 52,11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24 , 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.63 , 60.10, 60.21, 60.23, 60.24, 61.10, 61.20 , 62.10, 
63.11, 63.21, 63.22 , 63.23 , 63.30, 63.40, 65.12/3 , 70.11, 
70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71,40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.60 , 74.12, 74.13 , 74.14, 74.20/5 , 74.40, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.34, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, работи на посредување во надворешно-
трговскиот промет, работи на застапување на стран-
ски лица, увоз и извоз на стоки и услуги во малогра-
ничниот промет со сите соседни земји, продажба на 
странски и домашни стоки во слободни царински про-
давници, домашни превозни средства кои сообраќаат 
на странски релации со гориво, мазиво, резервни дело-
ви, индустриски и со други стоки, туристички работи 
со странство, угостителски услуги (сместување и ис-
храна), меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, 
складирање, лучки и аеродромски услуги, агенциски 
услуги во транспортот и сл. услуги на контрола на 
квалитетот и квантитетот во извозот и увозот на сто-
ки и други услуги. 

Основач на друштвото е Претпријатието за меѓуна-
родна и внатрешна шпедиција со јавни и царински 
складишта „ФЕРШПЕД“ АД п.о. ул. „Народен 
Фронт“ бр. 17, Скопје. 

Управител без ограничување во внатрешниот и на-
дворешниот промет е Раде Луковиќ од Скопје. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет одговара со целиот свој 
имот. 

Од Основниот суд Скопје I, Скопје, Трег. бр. 
14080/99. (2773) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12583/99, на регистарска влошка бр. 
0200132627-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Претпријатие за производ-
ство, трговија и услуги „ЧАЈКОНИ“ ДОО, ул. „Стра-
шо Пинџур“ бр. 7/28, Скопје. 

Содружник: Петрески Самоил со Изјава од 
05.12.1998 година. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.42, 15.43, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 
15.85, 15.87, 15.89, 17.40/1, 17.40/2, 17.72, 18.10, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25,. 22.12, 22.13, 
22.21, 22.22, 22.23 , 22.25, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 26.40, 26.82/2, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.50, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 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, 52.71, 52.74, 55.11, 55.21/1, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 72.30, 72.40, 72.60, 
71.40, 74.12, 74.13 , 74.40, 74.83, 74.84, 92.33 , 92.34, 
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93.01, 93.02, 93.04 , 93.05; надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, комисиона и консиг-
национа продажба на стоки, меѓународна шпедиција, 
меѓународен превоз на патници и стоки, туристички, 
угостителски и туристичко агенциски услуга во стран-
ство, застапување странски фирми и посредување во 
надворешно-трговскиот промет. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. 

За преземените обврски во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите свои средства, 
со трети лица фирмата истапува во свое име и за своја 
сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот. 

Во внтрешниот и надворешниот трговски промет, 
друштвото ќе го претставува и застапува како прв 
управител, Петрески Самоил, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12583/99. (2774) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 179/99,' на регистарска влошка бр. 02019635?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето со ЗТД на Друштво за производство, промет и 
услуги „ИНТЕР-ПРОМ“ Фидаји и Милче, ДОО, екс-
порт-импорт, с. Страчинци, Скопје. 

Дејности: 18.21, 18.22, 18.24, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.19, 51.21, 5.1.22, 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,. 51.45,51.46, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 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, 52.74, 55.30/ 
1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 
70.20, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и не-
прехранбени производи. 

ТД во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
целокупниот свој имот. 

Фидаји Исеини, управител. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 179/ 

99. (2775) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13600/98, на регистарска влошка бр. 
020174587-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија и услуги „ЕЛЕКТРО-ТРАДЕ“ Назми, 
ДООЕЛ, експорт-импорт, ул. „1" бр. 135, Арачино. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.25 , 02.01, 02.02, 15.12, 
15.13, 15.33, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 
17.71, 18.24, 20.40, 20.51, 22.21, 22.22, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24 , 36.11, 36.13 , 36.63 , 45.21/1, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 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, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2; 55.52, 
60.21, 60.22 , 60.23 , 60.24 , 63.21, 63.40, 65.12/3 , 70.31, 
71.10, 71.21, 71.33 , 74.11, 74.12, 74.20/2, 74.83 , 74.84, 
93.02, надворешна трговија со прехранбени и непре-
хранбени производи, меѓународна шпедиција, консиг-
национа продажба, угостителство и туристички услу-
ги, реекспорт, посредување и застапување. 

ТД во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
целокупниот свој имот. 
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Абази Назми, управител. 
^ Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег., бр. 
13600/98. (2777) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. - 13601/98, на регистарска влошка бр. 
020193607-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за трговија на го-
лемо и мало „БОНИТА-КОМЕРЦ“ Сејди, ДООЕЛ, 
експорт-импорт, ул. „Дижонска44 бр. 9/28, Скопје. 

Дејности: 01.21; 01.22/1, 01.25, 02.01, 02.02, 15.12, 
15.13, 15.33, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 
17.71, 18.24, 20.40, 20.51, 22.21, 22.22, 25.21, 25.22, 
25.23, 25.24, 36.11, 36.13, 36.63, 45.21/1, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 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, 
51.70, 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, 5.2.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23 , 60.24 , 63.21, 63.40 , 65.12/3 , 70.31, 71.10, 
71.21, 71.33, 74.12, 74.20/2, 74.83, 74.84, 93.02, надворе-
шна трговија со прехранбени и непрехранбени произ-
води, меѓународна шпедиција, консигнациона продаж-
ба, угостителство и туристички услуги, реекспорт, 
посредување и застапување. 

ТД во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
целокупниот свој имот. 

Сејди Куртиши, управител. 
ч Основач: Сејди Куртиши од Скопје со стан на ул. 

„Дижонска“ бр. 29/28. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13601/98. (2778) 
Ј 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10373/98, на регистарска влошка бр. 
020116097-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
градежништво, занаетчиство, трговија и услуги „АЛ-
ФА-ИНЖИНЕРИНГ“ Насуф Санти ДООЕЛ, увоз-из-
воз, с. Беловиште, Гостивар. 

Претпријатието за проектирање, инжинеринг, за-
наетчиство, производство, трговија на големо и мало 
и услуги „АЛФА-ИНЖИНЕРИНГ“ ДОО, експорт-им-
порт, с. Беловиште, Гостивар, со Срег. бр. 14108/93 
година, рег. вл. бр. 1-42858-0-0-0, согласно на ЗТД сс 
усогласува сметано од 14.12.1998 година во Друштво 
за производство, градежништво, занаетчиство, тргови-
ја и услуги „АЛФА-ИНЖЕНЕРИНГ“ Насуф Саити, 
ДООЕЛ, увоз-извоз, с. Беловиште, Гостивар, со ново 
вложување на главнината на основачкиот влог од чл. 
112 на ЗТГ по извештај на овл. судски проценител. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ќе 
го застапува управителот Насуф Саити од с. Белови-
ште, без ограничување на овластувањето. 

Друштвото за обврските сторени во правниот про-
мет одговара со целиот свој имот. 

Во правниот промет со трети лица друштвото на-
стапува во свос име и за своја сметка. 

Друштвото с усогласено за неодредено времетрае-
ње. 

Дејности: 01.21, 02.01, 05.02, 14.21, 15.11, 15.13, 
15.21/2, 15.61, 15.81/1, 15 81/2, 15.84, 15.98/2, 20.10/1, 
20.30, 20,51, 21.22, 28.73, 28 75, 29.71, 37.10, 45.21/1, 
45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/ 
2, 50.50, 51.10, 51.20, 51.21, 51.23, 51.34,-51.35, 51.39, 
51.41, 51.42/2, 51.53, 51.55, 51.70, 52.11, 52.22, 52.24, 

52.42, 52.44/1, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.12, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.84, 
93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки, малограничен промет 
со соседните земји: Албанија, Грција, Бугарија и СР 
Југославија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10373/98. (2780) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3116/99, на регистарска влошка бр. 
020162237-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за транспорт-
трговија и услуги „САШО-ТРАНС-КОМЕРЦ“ Петар 
ДООЕЛ, експорт-импорт с. Теарце. 

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, 52.26, 52.27, 52.32, 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, 50.30/1, 
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 , 60.22 , 60.23 , 60.24 , 63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 
45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 18.22, 18.23, 17.71, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.11, 15.91, 20.40, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување^ посредување во 
прометот сб стоки и услуги, реекспорт, малограничен 
спромет со СР Југославија, Р Албанија, Р Бугарија и 
Р Грција, консигнација, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници во друмскиот сообраќај. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Петар Наумовски, 

управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3116/ 

99. (2782) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6863/99, на регистарска влошка бр. 
020217337-8-03-000, го заниша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија и услуги „ДАЛЕ-КОМЕРЦ“ Љубче ДООЕЛ 
експорт-импорт, с. Јанчиште, Јегуновце. 

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, 
522.3, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 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, 
25.22, 36.11, 36.12, 36.14, 74.84, 93.01, 60.22, .60.23, 
60.24, 63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/ 
2, 15.82/2, 15.85, 15.98/2, надворешна трговија со пре-
хранбени и непрехранбени производи, застанување, 
посредување во прометот со СР Југославија, Р Алба-
нија, Р Бугарија, Р Грција, консигнација, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување с Далибор Симја-

новски, управител без ограничување. 
Основач на претпријатието с Л)убче Симјановски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје; Трег. бр. 6863/ 

99. ^ (2784) 

Основниот суд Скопје Т - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13581/98, на регистарска влошка бр. 
020158267-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
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усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија и услуги „НС-КОМПАНИ“ Стевче и други 
увоз-извоз, ДОО, ул. „Кавадарска“ бр. 18, Скопје. 

Фирмата е основано со акт за основање од 
19.12.1995 год., а содружници се Николче Стојановиќ 
од Скопје и Стевче Стојановиќ од Скопје. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/2, 15.85, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 
52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 
52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/ 
2, 50.10, 50.50, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 
51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.54, 51.44, 51.55, 51.56, 
51.25, 51.35, 51.22, 55.30, 60.24, 63.40, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување, посре-
дување, консигнација, реекспорт. 

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

Управител и застапник во областа во надворешно 
трговскиот промет е Стевче Стојановиќ без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13581/98. (2785) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр, 8202/99, на регистарска влошка бр. 
020218937-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговско претпријатие на 
големо и мало „ВИТО-КОМПАНИ“ д.о.о. увоз-извоз 
ул. „Скоевска“ бр. 93, Скопје. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.41, 
20.40, 24.16, 24.17, 32.30, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/ 
1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.42, 52.41,, 
52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 
60.21, 60.22 , 60.24 , 63.21, 63.30, 65.12/2, 65.12/3 , 65.12/ 
4, 71.10, 71.21, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 
92.72, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет с Славе Ангеловски, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8202/ 
99. (2787) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1595/99, на регистарска влошка бр. 
020219067-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Претпријатие за трговија 
„ПАУН-КОМЕРЦ“ експорт-импорт ДОО ул. „Вера 
Јоциќ“ бр. 135, с. Трубарсво, Скопје. 

Дејности: 50.31/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 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; 51.4242, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 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, 52.62, 52.63, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 

сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Боце Паневски, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1595/ 
99. (2788) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13795/99, на - регистарска влошка бр. 
020215637-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за услуги и трго-
вија на големо и мало „ЕУРО ЛИБЕРО“ Славе ДО-
ОЕЛ увоз-извоз ул. „Божин Шиковски“ бр. 44 - Опш-
тина Илинден. 

Основач е Радовски Славе од н. Илинден. 
Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.11, 

52.27, 52^24, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43 , 52.45, 
52.46, 52.44/2, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.46, 52.44/4, 52.47, 
52.26, 52.33, 52.48, 52.32, 52.50, 52.12, 52.33 , 52.45, 
52.63 , 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.24, 51.53, 51.54, 51.44, 51.53, 51.56, 
51.25, 51.35, 51.22, 51.21, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 
50.30/1, 50.10, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.56, 51.65, 
51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.52, 51.42/1, 51.44, 

, 51.54, 51.57, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 63.12, 55.30/1, 55.30/2, 60,21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 71.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 
74.84, 92.34, 92.61, 92.62, 91.72,93.04, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување, реекспорт, 
консигнација, меѓународен транспорт на стоки и 
услуги. 

Во правниот промет со трети лица дрдатвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. 

Управител е Радовски Славе од Скопје без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13795/ 
99. . (2789) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7788/98, на регистарска влошка бр. 02021835?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Агенција за застапување „фЕР-АГЕНТ“ 
Фершпед ДООЕЛ ул. „Народен фронт“ бр. 17 - Скопје. 

Дејности: 50.20, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.32, 51.33, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.42/1, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.45, 52.48, 52.50, 52.63, 60.10, 60.21, 
60.23, 60.24, 61.10, - 61.20, 62.10, 63.11, 63.21, 63.22, 
63.23, 63.30, 63.40, 70.11, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 
71.40, 72.10; 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 
74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, работи на посреду-
ва њс во надворешно трговскиот промет, работи на за-
стапување на странски лица, увоз и извоз на стоки и 
услуги во меѓуграничниот промет со сите соседни 
земји, продажба на странски и домашни стоки и услуги 
во меѓуграничниот промет со сите соседни земји, про-
дажба на странски и домашни стоки во слободни царин-
ски продавници, домашни превозни средства кои соо-
браќаат на странски релации со гориво, мазиво, ре-
зервни делови, индустриски и со други стоки, тури-
стички работи со странство, угостителски услуги, меѓу-
народна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и 
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патници во друмскиот сообраќај, складирање, приста-
нишни и аеродромски услуги, агенциски услуги во тран-
спортот и сл. услуги на контрола на квалитетот и кван-
титетот во извозот и увозот на стоки и други услуги. 

Основач на друштвото е Претпријатието за меѓуна-
родна и внатрешна шпедиција со јавни и царински скла-
дишта „ФЕРШПЕД“ АД п.о. Скопје. 

Управител без ограничување во внатрешен и надво-
решен промет е Мишиќ Синиша од Скопје. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7788/ 
98. (2790) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4136/99, на регистарска влошка бр. 02022721?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Трговско-услужно претпријатие „РА-
БИС" ДОО експорт-импорт с. Жировница - Гостивар. 

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 
52.25 , 52.41, 52.42 , 52.43 , 52.45 , 52.46 , 52.44/1, 52.48, ' 
52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 
51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.70, 
51.57, 55.40, 55.51, 55.52, 63.40, 70.20, 74.84, 74.20/3, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45г44, 
45.45, 45.21/1, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, реекспорт, застапување и посредување во про-
метот на стоки и услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

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

Кенет Незироски управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4136/ 

99. (2791) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3533/99, на регистарска влошка бр. 02021659?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за внатрешна и надворешна 
трговија „ЏУЛИ-ЏИПСИ КОМПАНИ“ Ѓулизар ДО-
ОЕЛ експорт-импорт ул. „Бањалучка“ бр. 3, Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 
52.25 , 52.41, 52.42, 52.43, 52,45 , 52.46, 55.44/1, 52.48, 
52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.34, 
51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 
51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 15.61, 
15.81, 15.85, 60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 63.11, 55.30, 
63.30, 63.40, 55.40, 55.51, 55.52, 65.12/3, 70.20, 74.84, 
55.11, 55.12, 50.20, 28.21, 28,40, 28.52, 28.75 , 52.74, 
52.72, 29.71, 29.72, 52.72/1., надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, консигнација, шпеди-
ција, угостителско туристички работи во странство, ме-
ѓународен превоз на стоки и патници, посредување и 
застапување во прометот на стоки и услуги, малограни-
чен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југосла-
вија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со, целокупниот свој имот. Ѓулизар Хуна, упра-
вител без ограничување. Основач на друштвото е Ѓули-
зар Хуна од Скопје. 

.Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3533/ 
99. (2793) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2347/99, на регистарска влошка бр. 02020320?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Претпријатие за трговија, транспорт и 
услуги „БЕЈЗО-КОМЕРЦ“ ДОО експорт-импорт с. 
Никуштак, Куманово. 

Дејности: 15.51, 15.52, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.98/2, 60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 52.11, 52.24, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 
52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 
50.30/1, 50.40/1, 51.55 , 51.57, 50.30, 63.30, 63.40, 15.81, 
15.11, 65.12/3, 63.12, 74.84, 51.11, 51.12, 51,13, 51.14, 
51.15, 51.16,51.17, 51.18, 51.19., надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување и посредување во 
прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на 
стоки и патници во друмскиот сообраќај, консигнација. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 
Рецепи Зекирја, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2347/ 
99. . (2794) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5026/99, на регистарска влошка бр. 02015292?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото за тргов^а, услуги и одржување на 
апарати „МОНТЕНЕГРО-ЕЛЕКТРОНИК“ Зоран ДО-
ОЕЛ експорт-импорт ул. „Благој Ѓорев“ бр. 193, Ве-
лес. 

Седиште: ул. „Благој Ѓорев“ бр. 193, Велес. 
Дејности: 01.12/1, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01./2, 

01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 05.01, 
05.02, 14.40, 14.50, 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, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 
15.93,15.94,15.96,15.97,15.98/1,15.98/2,17.40/1, 17.40/ 
2,17.51,17.52,17.54/1,17.54/2,18.10,18.21,18.22,18.23, 
19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.24, 22.23, 24.30, 24.51, 
24.52 , 25.11, 25.12, 25,13, 25.22, 25.14, 26,11, 126.12, 
26.13 , 26.21, 26.22, 26.30, 26.40, 26.51, 26.62 , 26.53, 
26.61, 26.62, 26.64, 26,70, 28.52, 28.61, 28.62 , 28.63, 
29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 
31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.30, 35.11, 
35.12, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 35,50, 36.61, 36.62, 
36.63, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 4.44, 
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, 51.21, 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, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55,, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62т 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23,. 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.27 , 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47 , 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55:51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
61.20 , 63.40, 65.12/3, 74.70, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04., 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, услуги на 
меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна 
шпедиција, трговско застапување и посредување, кон-
сигнација, реекспорт, туристички услуги. 

Во правниот промет со трети лица, Друштвото ќе 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, Друштвото ќе одговара во висина на сите свои 
средства. 
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Овластено лице за застапување е Тодоровски Зоран 
од Велес, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5026/ 
99. (2796) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12920/98, на регистарска влошка бр. 
020159777-8-01-000,. го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие со ЗТД на Друштвото 
со ограничена одговорност за трговија и транспорт 
,%БИК-ШПЕД" ДООЕЛ Биков Лазар увоз-извоз ул. 
„Гоце Делчев“ бр. 3, Кавадарци. 

Дејности: 25.22, 20.40, 21.25, 21.21, 15.81/1, 60.21, 
60.24 , 60.22, 45.21/1, 52.24, 52.21, 52.22, 52.11, 52.42, 
52.43, 52.45, 52.̂ 48, 52.44/1, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.26, 
52Д2,'50.30/2 , 50.50 , 51.21, 51.31, 51.34, 51.23 , 51.32, 
51.4201, 51,24, 51.43, 51.53, 51,55, 51,56, 51.35, 50.30/1, 
51.51, 51.70, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 65.12/3, 6.40, 
74.20/3, 74.84., посредување во прометот на стоки и 
услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, ме-
ѓународна шпедиција, реекспорт, лизинг, продажба на 
стоки од консигнациони складови, малограничен про-
мет со соседните земји: СР Југославија, Бугарија, 
Грција и Албанија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. Лице овластено за заста-
пување во внатрешен и надворешен трговски промет е 
Биков Лазар, управител, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12920/ 
98. . (2797) 

Основниот суд Скопје I ' - Скопје/ со решението 
Трег. бр. 6490/99, на регистарска влошка бр. 02018316?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатието со ЗТД на Друштво за произ-
водство и трговија „АГРО-РОСОМАН“ Петре ДООЕЛ 
експорт-импорт ул. „Пере Тошев“ бр. 10 - с. Росоман. 

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25,, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42,' 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57 , 51.61, 51.62, 51.64, 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, 52.46, 52.44/1, 52.44/4, 50.30/2, 50.50, 
50.30/1, 51.70, 60.24, 74.84, 63.40, 01.13/1, 01.13/2, 01.12/ 
1, 05.02, 65.12/3, посредување во прометот на стоки и 
услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, 
продажба на стоки од консигнациони складови, мало-
граничен промет со соседните земји СР Југославија, 
Бугарија, Грција и Албанија. 

Друштвото вд правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. V 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Бошков Петре упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6490/ 
99. (2798) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1211/99, на регистарска влошка бр. 02016891?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатието на Друштво за услуги, трговија 
и производство „ИНТЕРМОНТ“ Бејтула ДООЕЛ ул. 
„Серава“ бр. 46 - Скопје. 

Се зголемува основната главнина на друштвото. 
Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.33, 45.34, 

45.32, 45.42, 45.43, 45.44, 29.71, 50.10, 50.30, 50.30/1, 
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50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 
51.14, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33,-51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
51.11, 52.62, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, реекспорт, консигнациона продажба. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и над-
ворешен промет е Нуредин Бејтула управител без огра-

ничување. ( 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1211/ 

99. (2799) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4346/99, на регистарска влошка бр. 020227077-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Трговско друштво за трговија на го-
лемо и мало „АЛСИМПЕКС“ Александар и Душица 
ДОО експорт-импорт ул. „11 Октомври“ бб (до стара 
рампа) - Скопје. 

Основачи се Александар Симеоновски и Душица 
Симеоновска од Скопје. 

Дејности: 15.32, 15.51, 15.52, 50.10, 50:20, 50.30, 
50.40, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 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, 52.61, 52.62, 52.63, 60.24, 
65.12/3, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународен транспорт на стоки. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Александар Симеоновски управител со неограни-
чени овластувања во внатрешниот и надворешно тргов-
скиот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4346/ 
99. ) (2800) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7155/99, на регистарска влошка бр. 02021543?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштво за производство, трговија и услуги 
„ПЕНИТА“ Сотир ДООЕЛ ул. „Питу Гули“ бр. 37 -
Неготино. 

Сотир Чокрев се усогласува со ЗТД со изјава од 
17.06.1999 година. 

Дејности:452.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.45, 52.46, 52.44/1, 
52.48, 52.47, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.35, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 55.11, 
55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 
63.30, 63.40, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, комисиона продажба, малограничен промет со 
Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и услуги, шпедиција, реекспорт. 

Основачот обезбедува основачки влог во предмети 
во износ од 626.100,00 денари. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-

/СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 април 2000 



7 април 2000 

ниот промет со трети лица одговара со целиот свој 
имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7155/ 
99. (2801) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8295/99, на регистарска влошка бр. 020215427-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на друштвото за трговија производство и услуги 
„ЏАМБАЗ КОМЕРЦ“ Љупчо ДООЕЛ експорт-им-
порт с. Долни Дисан, Неготино. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 
52.46, 52.48, 50.10, 50.30/2,50.40/2, 51.21, 51.24, 51.23, 
51.31, 51.34, 51.39, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.54, 51.55, 
51.57,51.70,60.1, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.40, 
74.84, 50,20, 50.50, 51.51, 52.72, 28.52, 28.61, 28.62, 
28.63, 28.75, 01.13/2, 15.98/2. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ко-
мисиона продажба, малограничен промет со Бугарија, 
Грција, Албанија и СР Југославија, меѓународен тран-
спорт на стоки и услуги, шпедиција, реекспорт. 

Основачот обезбедува основачки влог во предмети 
во износ од 167.400,00 денари. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица одговара со целиот свој 
имот. 

Љупчо Џамбазов, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8295/ 

99. (2802) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7154/99, на регистарска влошка бр. 020227127-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на претпријатие на Друштвото за промет на го-
лемо и мало „КАБРАН КОМЕРЦ“ Ѓорѓи ДООЕЛ 
увоз-извоз Неготино, ул. „Илинденска“ бр. 75. 

Основач е Ѓорѓи Кабранов од Неготино. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 

01.21, 01.22/2 , 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25 , 02.01, 02.02, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.81, 15.84,15.85, 15.92, 15.93, 15.94, 15.98/1, 
15.98/2, 17.22, 17.40/1, 18.21, 18.22, 20.40, 21.21, 60.21, 
60.23, 60.24, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.23, 51.39, 
51.41, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.21, 51.31, 51.34, 
51.35 , 51.51, 51.57 , 52.11, 52.12, 52.24 , 52.21, 52.22, 
52.23, 52.25, 52.26, 52.41, 52.432, 52.44/1, 52.46, 52.47, 
52.48, 55.11,55.22, 55.30, 55.30/1, 63.30, 55.40,55.51, 
63.21, 63.40, 63.12, 70.20, 71.10, 74.13, 74.14 , 74.84, 
74.30, 92.33, 93.01. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ко-
мисиона продажба, малограничен промет со Бугарија, 
Грција, Албанија и СР Југославија, меѓународен тран-
спорт на стоки и услуги, шпедиција, реекспорт. 

Основачот обезбедува основачки влог во предмети 
во износ од 179.800,00 денари. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица одговара со целиот свој 
имот. 

Лице овластено за застапување е Оливер Кабранов, 
застапник без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7154/ 
99. (2803) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8957/99, на регистарска влошка бр. 02022665?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
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њето со ЗТД како ДОО на Друштвото за производство, 
трговија и услуги „ЦАНЕ КОМЕРЦ-КРУНА“ Цане и 
Билјана ДОО увоз-извоз Валандово ул. „Маршал Ти-
то“ бр. 111. 

Основачи се Цане Јованов и Билјана Јованова од 
В ал андо во. 

Дејности: 01.11, 01,12/12, 01.13/2,01.21, 01.22,01.23, 
01.24 , 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.98/1, 15.98/2, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/21, 50.40/3, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55 , 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64 , 51.65 , 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24/ 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62 , 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22 , 60.24, 
63.21 63.30, 63.40, 70.31,71.10, 71.21, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, консигнација, меѓународна шпедиција, мало-
граничен промет со соседните земји, меѓународен тран-
спорт на стоки во патниот сообраќај. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Пане Јованов -
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8957/ 
99. (2804) 

-Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8798/99, на регистарска влошка бр. 020220917-
3-03- 000, го запиша во трговскиот регќсѓар усогласува-
њето на друштвото за производство, промет и услуги 
„АМБ-КОНСАЛТИНГ“ Анета и Благица ДОО 
Скопје, ул. „Мраморец“ бр. 116 Скопје. 

Содружници се Анета Стојановска и Благица Стоја-
новска од Скопје. 

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 01.22, 01.23, 
01.25,01.30, 15.81/1, 15.81/2, 15.982, 20.30, 20.51, 29.72, 
31.61, 36.11, 36.12, 36.13, 36.13, 45.21/2, 45.25 , 45.34, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.14,.51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 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, 51.53, 
51.54, 51.56, 51.57, 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, 52.62, 52.63, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24,63.30, 63.11,63.40, 65.12/3 , 70.11, 70,12, 70.20, 
70.31, 71.32,71.34,72.60, 74.12,74.40,74.84, 92.33, 92.34, 
92.71, 93.02, 93.04, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународни сообраќајно агенциски работи, меѓународна 
шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
рсекспорт-повторсн извоз на привремено увезени 
стоки, посредување во надворешно трговскиот промет, 
продажба на странски стоки од консигнациони скла-
дишта, малограничен промет со Албанија, Грција, Бу-
гарија и Србија, застапување на странски лица, застапу-
вање на странски фирми, туристички работи со стран-
ство, купување на стоки во странство и нивна продажба 
во странство. 

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

Друштвото за обврските во правниот промет со 
трети лица преземени во текот на работеното одговара 
со сите свои средства. 
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Се брише Стојановска Анета, директор без ограни-
чување. 

Лице овластено за застапување е Стојановска Бла-
гица, управител од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 8798/ 
99. (2805) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13270/99, на регистарска влошка бр. 
020223477-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство трго-
вија и услуги „ИВАДА КОМПАНИ“ Гордана и други 
експорт-импорт ДОО Ѓорче Петров, ул. „Ѓорче Пе-
тров“ бр. 60 лок. 12. 

Содружници се Гордана и Љубе Доневски од Скопје, 
бул. „Јане Сандански“ бр. 25/1/26. 

Дејности: 20.40, 45.33, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/2, 50.40/3, 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, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.46, 
51.47 , 51.53 , 51.54, 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, 52.52, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1. 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63,11, 63.12, 63.21, 63.40, 
72.30,74.40,74.20/2,74.20/3,74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, реекспорт, продажба на стоки 
од консигнациони складови, меѓународен транспорт на 
стоки во друмскиот сообраќај. 

Целосна одговорност, неограничени овластувања. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и над-

ворешен промет Даница Аџиевска, управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег.бр. Г3270/ 
99. (2806) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 7651/99, на регистарска влошка бр. 020222287-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на претпријатието на Друштвото за трговија на 
мало и големо „ТЕТ-МАН“ Снежана увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Скопје, ул. „Врполе“ бр. 56. 

Се врши промена на основачот од друштвото иста-
пува Тетман Милан сметано од 07.12.1998 година. 

Единствен содружник с Тетман Снежана од Скопје, 
ул. „Врполе“ бр. 56. 

Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63,. 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 65.12/3, 71.21, 72.60, 74.20/2, 
74.20/3, 74.84, 28.11, 28.40, 28.52, 28.74, 28.75, 19.30, 
18.10, 36.63, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, продажба на стоки од консигнациони складови, 
меѓународен транспорт на стоки во друмекиот сообра-
ќај. 

Целосна одговорност, неограничени овластувања. 
Се брише Тетман Милан, директор на претпријати-

ето овластен за застапувала во внатрешен и надворе-
шен промет. 
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За управител на друштвото се именува Тетман Сне-
жана, управителка друштвото овластена за застапу-
вање во внатрешен и надворешен промет без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 7651/ 
99. " (2807); 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 6761/99, на регистарска влошка бр. 02021927?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото за производство трговија и услуги 
„АС? - КОМПАНИ“ Сузана ДООЕЛ експорт-импорт 
ул. „Ѓ.П. Христов“ Т.Ц. В.Главинов бр. 9 Скопје. 

Скратено име: „АСР КОМПАНИ“ Сузана ДООЕЛ. 
Основач на друштвото е Сузана Алиова од Скопје, 

ул. „Методија Митевски“ бр. 13/2-7. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 

15.33, 15.51, 15.81, 15.84, 15.85, 15.98/2, 17.21, 17.22, 
17.40, 17.40/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 20.40, 20.52, 
21.21, 24.51, 24.52, 25.21, 25.22, 25.24, 50.10, 50.30/1, 

. 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 
51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23 , 52.24, 52.25 , 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60:23 , 60.24 , 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 
71.20, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна' трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапувате во 
прометот со стоки и услуги, пограничен промет со Бу-
гарија, Грција, Албанија, продажба на стоки од консиг-
национи складови, застапување на страно лице, реек-
спорт, меѓународен транспорт. 

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

Овластено лице за застапуваа во внатрешниот и 
надворешно трговскиот промет е Рецеп Алиов, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 6761/ 
99. (2808) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 9257/99, на регистарска влошка бр. 02017654?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на Друштвото за консултации и понуда на соф-
твер, производство и услуги „АСП" Томислав ДООЕЛ 
увоз-извоз, Скопје, ул. „Никола Малешевски“ бр. 39/6-
4. 

Основач с Томислав Саздо ве ки од Скопје. 
Дејности: 22.22, 22.23, 30.01, 30.02, 32.20, 51.11, 

51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.47, 51.56, 51.64, 55.44/1, 52.45, 
52.48, 52.72/2, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување, консигнација, малограничен промет 
со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија. 

За управител с именуван Томислав Саздовски од 
Скопје, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 9257/ 
99. (2809) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6762/99, на регистарска влошка бр. 02018058?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претвара-
њето на претпријатие во Друштво за производство и 
промет на големо и мало „ИПО КОМЕРЦ“'Љубенчо 
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ДООЕЛ увоз извоз ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 2/19 
Скопје. 

Основач: ЈБубенчо Зафиров од Скопје. 
Дејности: 15.61, 18:21, 18.22, 18.23, 18.24, 20Л0/1, 

20.10/2, 20.10/2, 20.40, 21.21, 21.25, 21.24, 26.21, 26.25, 
28.21, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 45.24, 
45.25, 45.31, 45,32, 45.34, 45.41, 45,42, 45.43 , 45,44, 
45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.24, 51,31, 51.35 , 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51,70, 52.11, 52,12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52,25, 52,26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.45 /52.46, 52.47, 52.48, 52.74, 55.11, 
55,12, 55,30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.24, 63.12, 63.21, 
71.10, 71.21, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање на странски фирми и реекспорт, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ. 

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

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

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешно трговскиот промет е Зафирова Сузана -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6762/ 
99. (2810) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3804/99, на регистарска влошка го запиша во 
трговскиот регистар усогласувањето на друштвото со 
ЗТД Трговско друштво за производство трговија и 
услуги „ШТИТ“ ЈБубомир ДООЕЛ експорт-импорт ул. 
„Петре Георгиев“ бр. 117 Скопје. 

Основач: Љубомир Филиповски од Скопје. 
Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 

15.51, 15.52, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 29/71, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15 , 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45 , 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.19, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51,41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.44/1, 52.46, 52.72/1, 52,72/2, 52.74, 55.30, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 
70.20, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.14, 74.30, 74.40, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, из-
ведување на инвестициони работи во странство и отста-
пување на инвестициони работи во земјата, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, 
меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообра-
ќај, меѓународен транспорт на патници во друмскиот 
сообраќај, консигнација, реекспорт, посредување, ма-
лограничен промет со соседните земји, меѓународна 
шпедиција. 

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

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 
и надворешниот промет е Мимоза Фил иловска - упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3804/ 
99. (2811) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3415/99, на регистарска влошка бр. 02021101?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вање со ЗТД Друштво за градежништво промет произ-
водство и услуги „БИЧАКУ“ Микаил и Муниб ДОО 
увоз-извоз с. Чегране, Гостивар. 

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.12, 52.25, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 
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. 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.41, 51.31, 
51.34 , 51/23, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 
51.55, 51.70, 52.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 
45.31, 45.32, 45.33, 45,34, 45.41, 45,42, 45.43, 45,44, 
45,45, 70.20, 74.84, 74.12, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/ 
1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 01.41, 
01.42 , 60.21, 60.22, "60.23, 60.24, 02.02, 55.11, 55,12, 
55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 
63.40, 50.20, 33.20, 33.30, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 
52.74 , 52.72, 29.71, 29.72, 20.10, 20.20, 20.30 , 20.40, 
20.51, 20.52,15.11,15.3, 15,4,15.5,15.6,15.7, 15.8,15.9, 
25/12 , 93.01, 93.02, 65.12/3, 26,70, 14.21, надворепша 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со сите свои средства. 

За управител на Друштвото се именува Микаил Лу-
твиу. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3415/ 
99. . (2812) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8731/98, на регистарска влошка бр. 02016024?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворање 
на Друштво за производство, внатрешна и надворешна 
трговија „ПЛАСТ-КОМЕРЦ“ ДООЕЛ Бошева Илинка 
ул. „Словенска“ бр. 43 Кавадарци. 

Основач: Бошева Илинка од Кавадарци. 
Дејност: 19.13, 24.62, 24.63, 24.64, 24.51, 24.66, 

22.22, 24.65, 25.22, 22.23, 25.21, 25.24, 36.11, 36Л2, 
36.40, 36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 52.74, 55.30, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.30/ 63.40, 74.84, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51,25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41,' 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.64, 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 , 52.46, 65.12/3, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 
05.02, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на 
стоки, продажби на стоки од консигнациони складови 
малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и 
Југославија. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Основачот не одговара за обврските на друштвото а 
ризикот го сноси во висина на основачкиот капитал. 

Лице овластено за застапување: Да се брише Стоја-
нов Лазар - директор без ограничување, да се запише 
Бошев Крст/г - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8731/ 
98. (2813) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5843/99, на регистарска влошка бр. 02020467?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на претпријатијата со ЗТД. Друштво за трговија, 
производство, угостителство, туризам и превоз 
„АМОР-ВЕЛ КОМПАНИ“ Моме ДООЕЛ увоз-извоз 
Куманово, нас. Карпош ул. 5 бр. 38. 

Претпријатието е претворено во трговско друштво 
согласно со законот за трговски друштва и изјава за 
основање на ДООЕЛ од 27.05.1999 год. а содружник на 
друштвото е Моме Белковски од Куманово. 

Дејности: 01.12/2, 01.13, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 
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15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.89, 
15.98/1,15.98/2,17.72,18.10,18.24, 20.10Д, 20.30,20.40, 
20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 26.70, 28.40, 28.52, 28.71, 
28.73, 28.74, 36.12, 36.14, 376.10, 37.20, 45.41, 45.42, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/ 
2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 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, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.41, 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, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.32, 74.84, 92.33, 
92.34, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапништво и посредништво, 
реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен 
транспорт на патници и стоки, малограничен промет со 
Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, тури-
стички работи во странство, меѓународна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сирт свој имот. 

Лицето овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен промет е Белковски Моме, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5843/ 
99. (2814) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4534/99, на регистарска влошка бр. 02021766?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото за производство, трговија и услуги 
„АСИС“ Станка и Ацо ДОО увоз-извоз Куманово ул. 
„Тоде Мендол“ бр. 4. 

Претпријатието е усогласено во трговско друштво 
согласно Закон за трговски друштва и Договор за осно-
вање на ДОО од 14.04.1999 год. Содружниците на друш-
твото се Станка Георгиевска и Ацо Георгиевски од 
Куманово. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/2, 
01.1301, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 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, 01.41/3, 
02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 
15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81/1, 15,81/2, 
15.82/1,15.82/2, 15.85,15.86,15.87,15.89,15.98/1,15.98/ 
2, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 
28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75 , 29.24, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 37.10, 37.20, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 
50.50, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 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, 51.52, 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, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 71.10, 71.32, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапништво и посредништво, реекспорт, консигнаци-
она продажба, меѓународен транспорт на патници и 
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стоки, малограничен промет со Албанија, Грција, Буга-
рија и СР Југославија, туристички работи во странство, 
меѓународна шпедиција. 

Друштво во правниот промет со трети лица истапува 
во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара со 
сиот свој имот. 

Лицето овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен промет е Станка Георгиевска, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4534/ 
99. (2815) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7774/98, на регистарска влошка бр. 
0200128977-8-1-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на ПП „Мако траде“ д.о.о. Кавадарци 
ул. „Индустриска“ бр. 94. Друштво за промет на големо 
и мало „МАКО ТРАДЕ“ Цветко ДООЕЛ Кавадарци 
ул. „Индустриска“ бр. 94. 

Претпријатието е усогласено со ЗТД со одлука за 
усогласување бр. 1/98 од 20.11.98 и изјава за основање 
бр. 1/98 од 20.11.98. Основач на друштвото е Цветко 
Стојанов од Кавадарци ул. „Индустриска“ бр. 94, со 
основен влог од 10.913 ДЕМ или 338.300,00 ден. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.3002, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 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, 51.52, 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, 55.30/2, 
63.30, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.12. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка. За превземените 
обврски во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите средства со кои располага. 

Во внатрешното и надворешното трговско рабо-
тење друштвото го застапува Цветко Стојанов, управи-
тел со неограничени овластувања, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7774/ 
98. (2816) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7847/99, на регистарска влошка бр. 02022819?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Ш И на Друштвото за производство, промет, 
превоз и услуги „ВЕРАНА-КОМЕРЦ“ Ѓоко Крстевски 
и др. ДОО увоз-извоз ул. „Георги Димитров“ бр. 17 -
Скопје. 

„Дејности: 20.10/1, 20.20, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 
21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 26.21, 28.61, 28.62, 28.75, 
29.12, 29.24, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.62, 33.10/2, 
33.20, 33.40, 33.50, 34.30, 35.41, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 
45.31,45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/2,.50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 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, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23/60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 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, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 93.02, 
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93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување во прометот, консалтинг, ре-
експорт, меѓународен транспорт на стоки и патници и 
меѓународна шпедиција. 

Содружници се Ѓоко Крстевски и Верица Крстевска 
од Скопје. 

Управител е Верица Крстевска од Скопје. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за сторените 
обврски одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7847/ 
99. (2817) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3872/99, на регистарска влошка бр. 02021661?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на претпријатие со ЗТД на Претпријатието за 
внатрешна и надворешна трговија на големо и мало, 
производство и услуги „ТОМИЌ“ комерц Ц.О. ул. 
„Маршал Тито“ бр. 24 - Богданци. 

Дејности: 15/31, 15.32, 15.33, 15.84, 15.82, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 02.01, 02.02, 60.21, 60.23 , 52.11, 
52.24 , 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25 , 52.41, 52.42, 
52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 
50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.11, 55.12, 55.30, 63.30, 
63.40 , 55.40, 55.51, 74.13, 74.14 , 74.84, 65.12/3, 51.17,-
51.18, 51.19, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, реекспорт, малограничен промет со Албанија, 
Грција, Бугарка и СР Југославија, застапување и по-
средување во прометот на стоки и услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

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

Ванга Милосавлевиќ - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3872/ 

99. „ „ „ ^ (2818) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3531/99, на регистарска влошка бр. 02022704?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Претпријатието за производство, промет и 
услуги „ОЈГГОС“ увоз-извоз ДОО ул. „Душко Попо-
виќ“ бб Скопје. 

Дејности: 28.73, 28.74, 28.63 , 28.75, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.61, 29.72, 36.11, 36.12, 36.13, 44.10/1, 29.24, 
35.50, 36.14, 36.63, 30.02, 30.01, 33.20, 72.20, 55.21/2, 
55.30/1, 55.30/2, 63.30, 50.20, 50.40/4, 52.74, 52.73, 52.50, 
33.50, 28.22, 28.30, 28.40, 28.52, 28.63, 28.62, 27.54, 
27.53, 27.51, 28.75, 36.22, 28.72, 28.71, 36.63 , 28.51, 
52.72/1, 52.72/2, 72.50, 31.50, 31.62, 32.1Ѓ, 45.32, 45:41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 
71.10, 71.21, 60.22, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.25, 
52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43 , 52.45, 
52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 
52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 
51.65 , 51.53 , 51.44, 51.55, 51.56, 51.35 , 51.25 , 51,22, 
50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51147, 51.70, 51.45, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 51.34, 51.42/2, 51.21, 55.12, 
55.11, 55.22, 55.23, 31.61, 31.62, 25.22, 19.30, 25.21, 
25.23 , 25.24 , 36.50, 24.65, 20.52, 17.60, 17.72, 18.21, 
18.22, 18.24, 17.40/1, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24 , 22.25, 
37.10, 37.20, 33.10/2, 36.50, 36.61, 36.62, 33.40, 45.21/2, 
45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 20.30, 20.40, 20.51, 36.15, 
35.12, 20.10/1, 19.30, 18.10, 19.20, 25.12, 25.13, 52.71, 
18 30, 25.21, 25.22, 93.01, 93,.04, 74.81, 92.33 , 92.34, 

93.05, 71.40, 63.12, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 63.40, 
74.20/3, 74.12, 72.30, 72.60, 72.40, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 74.84, 70.31, 74.60, 63.21,75.25, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, застапување на странски 
фирми, реекспорт, консигнациона работа, посредување 
во областа на прометот на стоки и услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и на своја сметка. 

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

Зоран Олтовски - управител без ограничување.. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3531/ 

99. (2819) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3838/99, на регистарска влошка бр. 02019661?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Производно трговско претпријатие 
„АТА-КОМЕРЦ“ извоз-увоз ДОО. Скопје, Трговски 
центар Буњаковец кат 1 локал 33. 

Дејности: 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.44/4, 
52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 
50.40/2, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.36, 51.37, 51.33, 
51.32, 51.39, 51.24, 51.43, 51.54, ,51.64, 51.65, 51.53, 
51.44, 51,55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 51.51, 55.30/2, 
55.52, 15.11, 15.12, 15.13, 15.89, 15.20, 15.41, 15.51, 
15.52, 15.88, 15.89,15.83,. 15.84, 15.82/2, 15.81/2, 15.82/1, 
15.41, 15.42, 15.43, 15.43, 15.87, 15.62, 15.86, 15.33, 
15.92, 15.96, 15.91, 15.95, 15.98/2, 15.98/1, 15.71, 15.72, 
50.50, 01.21; 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30. 

Надворшна трговија со прехранбени производи; над-
ворешна трговија со непрехранбени производи; заста-
пување на странски фирми; реекспорт; консигнациона 
работа. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

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

Снежана Балканова, управител без огранчување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3838/ 

99. (2820) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8732/99, на регистарска влошка бр^ 02019685?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото за производство, трговија и услуги 
„ЃОЛЕ-95“ Ѓорѓе ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Коце Мета-
лец“ бр. 103-7, Скопје. 

Преработка на дрво и произоди од дрво 20.30 и 
20.40. 

Производство на метални производи во металопре-
работувачка фаза освен машини и уреди 28.51, 28.71, 
28.72, 28:73 и 28.75. 

Трговија на големо и мало, поправка на моторни 
возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и за 
домаќинствата 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.39, 51.47, 
51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.44 и 52.48; 
копнен сообраќај и цевоводен транспорт 60.22, 60.23 и 
60.24; други деловни активности 74.12 и 74.84; други 
услужни дејности 93.01, 93.02. 

Надворешна трговија со прехранбени призводи; над-
ворешна трговија со непрехранбени производи; посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги; 
реекспорт; малограничен промет со Албанија, Буга-
рија, Грција и СР Југославија. ч 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8732/ 
99. - (2821) 

Основниот суд Скопје I - ,Скопје, со решението 
Трег. бр. 9566/99, на регистарска влошка бр. 02021517?-
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8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вање на Друштвото за трговија и услуги „РОМА“ Мане 
ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, улица .„Браќа Симоски“ 
број 2. 

Дејности: 15.86, 15.98, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 
21.25 , 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15 , 22.21, 22.22, 
22.23 , 22.24, 22.25, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.53, 
51.54 , 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42 , 52.43 , 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47,-52.48, 55.11, 55.12, 55.30, 55,40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.84 - други деловни активности неспоменати на 
друго место, умножување изработка на фото и други 
копии, 92.33, 92.34. 

Надворешна трговија со прехранбени и непрехран-
бени производи; застапување на странски фирми; по-
средување во прометот на стоки и услуги; реекспорт; 
меѓународен превоз на стоки и патници; малограничен 
промет со соседните земји; 

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

За обврските сторени во правниот промет друш-
твото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Мане Илиески, управител без 
ограничување. , 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9566/ 
99. (2822) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4623/99, на регистарска влошка бр. 02019629?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото за производство, трговија и услуги 
„ТУМА-КОМЕРЦ“ Саљвер и Зани ДОО увоз-извоз с. 
Желино, Желино. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.61, 15.71, 17.40/1, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 
21.21, 25.21, 25.24, 26.40, 26.70, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.65, 26.66, 26.82/1, 28.21, 28.40, 28.52, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21У1, 45.21/2, 
45.45, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.35 , 51.53, 51.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24 , 52.25 , 52.41, 52.42, 52.43,-52.44/1, 52.45 , 52.46, 
52.48, 52.72, 52.72/1, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 
92.62,92.72-други културни активности не споменати на 
друго место, боди билдинг, 74.84 - надворешна трговија 
со прехранбени и непрехранбени производи; застапу-
вала на странски фирми; реекспорт; посредување во 
надворешнотрговски промет; угостителски и тури-
стички услуги; комисиони работи; малограничен про-
мет со соседните земји. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице одговорно за застапуваа во внатрешниот и 
надворешниот промет е Сељвер Фетаи, управител без 
ограничувана. \ 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4623/ 
99. (2823) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 485/99, на регистарска влошка бр. 02015242?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото 
за градежништво, трговија и услуги „ЕЛЕКТРО БА-
ЖЕ“ Блаже ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
„Мара.Мендуречка“ бр. 25-6. 

Седиште на друштвото е во Скопје на ул. „Мара 
4 Мендуречка“ бр. 25-б. 

Дејности на друштвото се: 45.25 , 45.31, 45.32 , 45.33, 
45.34, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.4, 51.40, 51.42, 

,.51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53., 51.54, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени призводи; за-
стапување и посредништво во областа на промет со 
стоки и услуги; консигнација; изведување на инвестици-
они работи во странство, изведување на градежни ра-
боти во странство. 

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

Управител на друштвото е Радмил а Георгиева, без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 485/ 
99. (2824) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9776/99, на регистарска влошка бр. 02016275?-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вање со Законот на Трговија, на мало колонијал „ДВА 
БРАТА“ ТП Димитровска Иванче Јелица, Гостивар 
ул. „Р. Оџаклиески“ бр. 6. 

Основач на ТП: Димитриеска Јелица од Гостивар со 
седиште на ул. „С. Спироски“ бр. 30. 

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27. 

Во правниот промет истапува во свое име и своја 
сметка а за обврските одговара лично со целокупниот 
свој имот. 

Лице овластено за застапување: Димитровска Је-
лица, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. брГ 9776/ 
99. (2825) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4104/99, на регистарска влошка бр. 02014364?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото за трговија и услуги „ЗОГРАФ-
КОМЕРЦ“ Ѓорѓи ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. 
„Методија Митевски“ 6/8-5. 

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.25 , 45.31, 45.32 , 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 
50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 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, 52.44/4, 52.45, 52Г46, 
52.47, 52.48, 52.74, 70.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.84. 

Дејности на надворсшно-трговско работење: Надво-
решна трговија со прехранбени производи; надворешна 
трговија со непрехранбени производи; малограничен 
промет со соседните земји: СР Југославија, Грција, Бу-
гарија и Албанија; посредувала и застапување во про-
метот на стоки и услуги; реекспорт; застапување на 
странски фирми. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Управител на друштвото: Ѓорѓи Димитровски, упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4104/ 
99. (2826) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9183/98, на регистарска влошка бр. 
020166407-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија и услуги „КОММАК-КОМЕРЦ“ Сашо 
ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Душан Тасковиќ“ бр. 24, 
Скопје. 

Основач:: Сашо Рајчановски од Скопје. 
Дејности: 515.81, 15.85, 15.86, 15.89, 15.98, 15.98/1, 

15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.22, 21.25 , 22.21, 22.22, 22.23, 22.24 , 22.25, 
26.61, 26.62, 26.63 , 26.64, 26.65 , 26.66, 28.11, 28.12, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.47, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 522.5, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40, 55.51, 63.40, 74.84, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.21, 63.30, 64.12, 70.11, 70.12 , 70.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.32, 71.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.20, 74.20/1, 74.20/2 , 74.20/3 , 74.20/4, 74.20/5 , 74.40, 
80.42, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и за-
стапување во надворешно трговскиот промет, услуги 
во меѓународен промет на стоки и услуги, туристички 
работи во странство,, меѓународен сообраќајно агенци-
ски работи, реекспорт, консигнациона продажба. 

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

Лице овластено за застапување на друштвото е Са-
шо Рајчановски, управител без ограничување во вна-
трешниот и надворешниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9183/ 
98. ^ ^ ^ ^ (2827) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6007/99, на регистарска влошка бр. 
020217127-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
промет и инженеринг „ТЕРМОКОМ“ Никола и друг 
ДОО увоз-извоз ул. „Димче Мирчев“ бр. 4, Скопје. 

Дејности: 01.12, 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 28.21, 
28.22, 28.30, 29.11, 29.12, 29.71, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.42, 45.41, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 
50.40, 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, 51.31, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53,. 51.54, 
51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 522.5, 52.26, 
52.41,, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 70.20, 74.12, 74.20, 74.20, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5', 74.30, 74.81, 

„74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување на странски 
фирми и физички лица во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, малограничен, промет со соседните земји, 
вршење на консигнациони и комисиони работи во про-
метот со стоки, изведување на завршни работи, за-
наетчиски и инсталациони работи во градежништвото 
во странство. 

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

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 
и надворешниот промет е Никола Сутуглу, управител 
без ограничување. 

Бр. 27 - Стр. 1655 

Основач се: Никола Сутуглу и Софија Сутуглу. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6007/ 

99. (2830) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9033/99, на регистарска влошка бр. 
020209847-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
промет и услуги „СИМ-9“ Славица ДООЕЛ експорт-
импорт ул. „Благоја Стефковски“ бр. 15-1/3, Скопје. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 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, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 
15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 19.20, 19.30, 20.30, 30.51, 21.12, 21.22 , 21.24, 
21.25 , 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15 , 24.51, 24.52, 
25.23, 252.4, 28.52, 31Г50, 36.12, 36.13, 36.14, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.3043, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
51.15, 51.16, 51.17,' 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.4241, 51.4242, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51:55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.23, 52.24, 
52.25, 522.6, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
60.24, 63.30, 65.12/3, 70.11,70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 
71.10, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20,72.30, 74.12. 74.13, 
74.15, 74.40, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, вршење на сто-
пански дејности во странство, унапредување на увоз 
на стоки и услуги, привремен увоз и извоз, услуги во 
надворешно трговски промет, долгорочна производ-
ствена коперациј а, компензациони работи, посредува-
ње во надворешно трговскиот промет, меѓународен 
транспорт. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9033/ 
99. (2854) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9034/99, на регистарска влошка бр. 
020227597-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Авто такси „МАЦА“ ТП 
Данчо Иван Станковски, ул. „Ташко Караџа“ бр. 1/3-
8, Скопје. 

Дејности: 60.22, такси превоз. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9034/ 

99. - (2855) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5161/99, на регистарска влошка бр. 
020226597-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Претпријатието за завршни 
работи во градежништвото „БАФАЛО-КОМЕРЦ“ 
увоз-извоз д.о.о. ул. „Илинденска“ бр. 90-а/16, Скопје. 

Дејности: 28.71, 28.72, 28.75, 28.74, 28.21, 28.75, 
25.21, 25.22, 252.4, 24.51, 24.52, 24.62, 24.66, 20.40, 
21.21, 21.22, 21.23 , 21.24, 21.25, 18.21, 18.22, 17.40/1, 
15.85, 15.82/2, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22 , 52.11, 
52.24, 52.21, 52.22, 522.3, 52.12, 52.25 , 52.26, 52-27, 
52.63, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 
52.47, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 
51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 
51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.30/ 
2, 55.40, 55.51, 55.52, 26.21, 26.25, 50.20, 18.23, 18.24, 
15.81, 25.12, 25.23, 36.63, 74.13, 74.14, 74.70, 74.81, 
74.84, 65.12/3, 45,11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, г45.25 , 92.33 , 92.34, 92.62, 92.72 , 93.04, 93.05, 
51.19, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бу-
гарија, Грција и Србија, посредување и застапување, 
консигнација, меѓународна шпедиција. 
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Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лида друштвото 
одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Борис Павилков-
ски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5161/ 
99. (2856) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5195/99, на , регистарска влошка бр. 
020185447-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производг 
ство, трговија и услуги „ФЕРПРОМ ИМПОРТ“ Муса 
ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Љуботенска“ бр. 97, Те-
тово. 

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, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, ,52.23, 
52.24, 522.5, 52.26, 52.27, 52.32, 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, 50.30/1, 
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, 63.40, 55.30. 
71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 18.22, 18.23, 17.71, 
15.85,15.86, 15.87, 15.11, 15.91, 20.40, 28.75, 28.40, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање, посредување во прометот на стоки и услуги, 
реекспорт, малограничен проемт со СР Југославија, Р 
Албанија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници во друмскиот 
сообраќај. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Афердрита Каме-

ри, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5195/ 

99., (2857) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5005/99, на регистарска влошка бр. 
020195967-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги „ИНТЕР-РИЧИ-ГМБХ“ Реша 
ДООЕЛ експорт-импорт с. Рогле, Желино. 

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, 51.4242, 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, 52.32, 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, 
25.22, 36.11, 36.12, 361.4, 74.84,.93.01, 60.22 , 60.23, 
60.24, 63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/ 
2, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82,45.82/1, 15.82/2, 
15.85, 15.98/2, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување, посредување во прометот со 
стоки и услуги, реекспрот, малограничен промет со 
СР Југославија, Р. Албанија, Р Бугарија и Р Грција, 
консигнација, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, друмскиот сообраќај. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застанување е Зсндели Решат, 

управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5005/ 

99. (2858) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението на 
регистарска влошка, го запиша во трговскиот реги-

стар Друштвото за трговија, шпедиција и транспорт 
„АТЛАНТИК“ Киро ДООЕЛ увоз-извоз ул. „515" бр. ^ 
4, Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 522.3, 52.24, 
522.5, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/4, 52/44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 50.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30Д, 50.3042, 
50.30/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 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, 51.42, 51.41, 
51.4241, 51.42/2, 51.43, 51-.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 

о 51.53, 51.56, 51.54, 51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 
60.22 , 60.22 , 60.23 , 60.24, 63.40 , 70.31, 74.82 , 74.83, 
74.84, 28.62, 15.86, 15.87, 15.89, 15.81/1, 45.11, 45.21/1, 
15.91. 15.93, 15.95, 45.31, 80.42, 92.34, 92,62, 55.30/1, 
55.30, 55.40, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, превоз на стоки и патници во меѓународен 
патен сообраќај, посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, реек-
спорт и консигнација. 

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

Управител на друштвото е Киро Ефтимовски. 
Од Основниот суд Скоцје I - Скопје. (2859) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10744/98, на регистарска влошка бр. 
020174637-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија и услуги на големо и мало „ЃОКЕ КОМЕРЦ“ 
Борис ДООЕЛ увоз-извоз бул. „АВНОЈ“ бр. 64/4-2, , 
Скопје. 

Основач: Борис Далчевски. , 
Дејности: 52.21, 52.22, 522,4, 52.25, 52.27, 5.30/2, 

51.41,52.42, 51.55, 52.47, 51.21,51.31, 51.32, 51.34, 
51.42, 51.42, 51.43, 50.30/1, 74.40, 63.12, 65.12/3, 74.12, 
55.44/1, 74.20/3, 74.84, 60.21, 60.24, 63.40, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, малогра-
ничен промет со Грција, Бугарија, комисиона продаж-
ба, застапување и посредување во прометот со стоки 
и услуги, консигнациона продажба. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара 
во имотот со кој располага. 

Управител: Борис Далчевски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

10744/98. (2860) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10745/98, на регистарска влошка бр. 
020141327-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за превоз и услуги 
„РАДОС КОМПАНИ“ Момчило ДООЕЛ извоз-увоз, 
ул. „Радован Ковачевиќ“ бр. 47, Скопје. 

Основач: Момчило Тодоровска 
Дејности: 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 50.30/2, 

51.41, 52.42, 51.55, 52.47, 51.21, 51.31, 51.32, 51.34, 
51.42, 51.43, 50.30/1, 74.40, 63.12, 65.12/3, 74.12, 55.44/ 
1, 74.20/3, 74.64, 60.21, 60.24, 63.40, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, малограниг 
чен промет со Грција, Бугарија, комисиона продажба, 
застапување и посредување во прометот со стоки и ус-
луги, консигнациона продажба. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара 
со имотот со кој располага. 
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71.10, 71.21, 60.22, 60,52, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.31 51.34, 51.23, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.34, 50.30/1, 50.40/1, 
51.51, 51.57, 55.21/2, 55.23, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 
63.40, 63.12, 74.40, 74.13, 74.14, 74.84, 74.20/2, 74,20/5, 
74.20/3, 74.30, 70.20, 92.33 , 74.12, 74.84, 72.10, 
72.20,72.30, 72.40, 45.21/1, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 

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

Во надворешниот и внатрешниот трговски промет, 
друштвото ќе го застапува и претставува Перо Илиев-
ски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1544/ 
99. (2864) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4052/99, на регистарска влошка бр. 
020176227-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Друштво за прмет и услуги "КОМ-
ПАНИЈА СИПКОВСКИ“ Дејан ДООЕЛ увоз-извоз 
ул. „Волгоградска“ бр. 1/19, Скопје. 

Основач на друштвото е Дејан Сопковски од Ско-
пје. 

Дејности: 51.17, 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, 51.4241, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 522.1, 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, 52.61, 
52.62, 52.63, 55.30/1, 55.3042, 55.40, 74.13, 74.14, 74.15, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
реекспорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, 
Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. 

Управител на друштвото во внатрешно и надворе-
шно-трговскиот промет е Дејан С никовски, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4052/ 
99. (2865) 

Управител е Момчило Тодоровски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

10745/98. (2861) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10994/99, на регистарска влошка бр. 
020222557-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за промет, услуги 
и градежништво „КОНАРТИС4 Михајло и други ДОО 
увоз-извоз ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 19/3, Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.23, 60.24 , 63.21, 70.10, 71.21, 
52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 
52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2 , 51.24, 51.54, 51.53, 51.55 , 51.35, 
51.70, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.30, 55.40, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 74.40, 74.84, 74.20/3, 45.11, 45.12, 45.21, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25 , 45.31, 45.32, 45.33 , 45.34, 
45.45, 45.50, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување во областа на 
стоки и услуги, реекспрот, меѓународен транспорт на 
стоки во друмски сообраќај, меѓународен транспорт на 
стоки во друмски сообраќај, меѓународен транспорт на 
луѓе во друмскиот сообраќај, туристички работи со 
странство, малограничен промет со: Албанија, Буга-
рија, Грција и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. 

Друштвото во внатрешен и надворешен промет ќе 
го застапува, управителот без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10994/99. (2862) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14430/99, на регистарска влошка бр. 
020229207-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД и промена на директор и осно-
вач на Трговско друштво „ДАИВА“ Слободанка 
ДООЕЛ ул. „Орце Николов“ бр. 71, Скопје. 

Основач: Слободанка Попова. 
Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 15.87, 15.86, 

01.41/3, 52.24, 52.21, 52.22, 522.3, 52.25, 52.11, 52.27, 
52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 
52.48, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 
50.10, 50.40/2, 51.21, 51.38, 51.33, 51.31, 51.34, 51.23, 
51.32, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 
51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 
51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.55, 51.57, 51.47, 51.70, 
51.45, 51.65, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.11, 51.16, 
51.17,51.19, 63.40,74.12, 72.30, 72.60, 72.40, 71.31, 
74.82, 74.84, 74.83, 74.20/3, 60.24, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување на странски фир-
ми, консигнација, реекспорт, лизинг, посредување, ту-
ристичко посредување, консалтинг и маркетинг, услу-
ги во меѓународната шпедиција. 

Управител с Свободанка Попова, без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14430/99. (2863) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1544/99, на регистарска влошка бр. 
02013494?-8-09-(ХХ), го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за инженеринг, промет, 
посредување и застапништво „ЗОИВ“ Перо ДООЕЛ 
експорт-импорт ул. „Палмиро Тољати“ бр. 72, Скопје. 

Дејности: 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45 , 45.24, 60.21, 60.23,^ 60.24, 63.21, 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12213/98, на регистарска влошка бр. 
020147847-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство 
услуги и промет „МБ КОМПАНИ 2" Мирко ДООЕЛ 
увоз-извоз ул. „Благоја Стефковски“ бб, (до учили-
штето Коце Металец), Скопје. 

Основач: Мирко Бошковски. 
Дејности: 15.11, 15.81/1, 15.84, 15.98, 15.98/1, 15.98/ 

2, 17.71, 17.72, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2 , 24.30, 
24.51, 25.22 , 25.24, 28.11, 28.12, 28.40, 28.73 , 28.75, 
30.02, 31.20, 31.30, 31.62, 33.20, 33.30, 37.10 , 37.20, 
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42-, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 
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, 522.6, 
52.27/ 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
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52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.03/1, 
55.3042, 60/22, 60.23 , 60.24, 74,84 , 52.71, 93.02, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворе-
шна трговија со непрехранбени производи, комисиони 
работи, меѓународен транспорт на стоки. 

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

Мирко Бошковски, управител со неограничени 
овластувања во внатешкисот и надворешно-тргов-
скиот промет. 

Од Основниот суд Скопје I -- Скопје, Трег. бр.. 
12213/98. (2866) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1503/99, на регистарска влошка бр. 
020219227-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за трговија и услуги „АС-
С" Славе ДООЕЛ извоз-увоз, ул. „Народна револуци-
ја“ бр. 96, Куманово. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.21, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.42, 155.1, 15.52, 15.53, 15.54, 24.16, 
25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 
28.40, 28.52, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 511.5, 51.19, 
51/24, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 5136, 51.37, 5138, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54; 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.11, 
55.12, 55.21/2, 55.30, 55 31, 55.23 , 60.21, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12 , 63.21, 70:20, 71.10, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредништво и за-
стапување, консигнација, реекспорт, малограничен 
промет со соседните земји Грција, Албанија, Бугарија 
и СР Југославија, меѓународен транспорт на стоки на 
меѓународни патишта, меѓународен.транспорт на пат-
ници, меѓународна шпедиција и туристички работи со 
странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, неограничена одго-
ворност, а за обврските сторени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со сите свои сред-
ства, целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Славе Ристиќ, упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1503/ 
99. (2760) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6737/99, на регистарска влошка бр. 
020179897-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
транспорт, трговија и услуги „МА-П А“ Ристо и Весна 
ДОО увоз-извоз ул. „Мукос“ бр. 5, Скопје. 

Основачи: Ристо Даневски од Скопје и Весна Да-
невска од Скопје со основачки влог 165.200,00 ден. или 
2.665 ДЕМ. 

Дејности: 15.81, 15.82, 15.81/2, 15.85, 15.84, 15.86, 
15.87, 15.89,1533, 15.91, 15.98/2, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/ 
3, 01.12/1. 0130, 01.13/1, 01.21, 01,22/1, 01.23, 01.24, 
01.25 , 01.30. 01.22/1, 15.12, 02.01, 02.02, 60.21, 60.23, 
60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.25 , 52.11, 52.27, 
52.63 , 52.43, 52.41, 52.42, 52.44/3 , 52.45 , 52.46, 52.44/2, 
52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 
52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 5134, 51.23, 
51.41, 51.42/1, 51.24, 51.53, 51.54, 51.56, 51.25, 51.35, 
51.22, 50.30/1, 50,40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 
51.65, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.52, 51-42/1, 51.44, 
51.54. 31.57, 55.52,-55.30/2, 6330,-50.20, 50.40/4, 52.71, 

52.73, 72.50, 33.20, 53.50, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.30, 28.40, 28.61, 28.52, 28.63 , 28.62, 27.54 , 27.53, 
27.51, 28.75 , 28.74, 28.74, 36,22, 28.72, 28.71, 36.63, 
52.72, 52.72/2, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.13, 36.14, 
361.5 , 36.12, 35.12, 20.10/1, 18.22, 17.11, 17.12, 17.14, 
17,15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.40/2, 17.30, 
17.24, 17.25, 18/24, 18.23, 17.72, 18.21, 17.51, 17.40/1, 
1930, 18.10, 19.20, 25.12, 25.13, 52.71, 18.30 , 93.02, 
93.01, 65 Л2/3, 65.21, 65.23, 67.13, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 70.31, 
63.40,74.12,'71.31, 71.32, 7133,, 71.34, 71.40, 74.82, 
74.84, 74.83, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со 
соседните земји Бугарија, Града, Албанија, Србија, 
меѓународен транспрот и шпедиција, консигнациона 
продажба. 

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

Ристо Даневски, управител без ограничување кој ќе 
го претставува друштвото и во надворешно тргов-
скиот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6737/ 9 8 ' „ „ ( 2 7 6 1 ) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7582/99, на регистарска влошка бр. 
020211587-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги „МИРЕ Л А“ Сали ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Мар-
шал Тито“ бр. 27, Куманово. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.85, 15.84, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 522.5, 52.11, 52.27, 52.63, 
52.41, 52.42 , 52.44/3, 52..43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.44/1, 52.44/4, 52.44/2 , 52.26, 52,33, 52.50, 52.12, 
50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 
51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.24, 51.43, 51.54, 51.53, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 
51.21, 50.30/1, 51.51, 51.45, 51.61, 51.62, 51.64, 51.52, 
51.4241, 51.44, 51.47, 51.70, 55.11, 55.12, 55/12/1, 55.23, 
55.30/1, 55.3042, 63.30, 15.52, 15.61, 63.12, 74.40, 74.84, 
51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 63.40, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување во на-
дворешно-трговскиот промет, малограничен промет 
со СР Југославија, Грција,,Бугарија, Албанија, тури-
стички работи со странство, јавно ускладиштување, 
застапување во промет со стоки и услуги, консигнаци-
ја, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица фирмата истапу-
ва во свое име и за своја сметка, а за обврските одго-
вара со целиот свој имот. 

Управител на друштвото е Сали Џемаили со нео-
граничени овластувања во внатрешниот и надворе-
шниот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7582/ 
99. (2763) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 14699/99, на регистарска влошка бр. 020252947-6-09-
000, го заниша во трговскиот регистар запишувањето 
на ТП со ЗТД на Фризерски салон АНДЕРГРАУНД 
Соња Лука Живковиќ ТП од Скопје, ул. "Радослав 
Петковски“ бр. 24-б, општина Кисела Вода. 

Фирма: Фризерски салон АНДЕРГРАУНД Соња 
Лука Живковиќ ТП. 

Седиште: Скопје, ул."Радослав Петревски“ бр. 24-6, 
општина К. В ода. 

Содружник. Соња Лука Живковиќ од Скопје, 
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Дејности: 93.02. - фризерски и други третмани за 
разубавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 14699/99. 
(13618) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНСКИ ЛИЦА 
Врз основа на член 202, став 1 од Законот за општа 

управна постапка ("Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/86), 
применет како републички пропис согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репу-
блика Македонија ("Службен весник на РМ“ бр. 52/91) 
и член 5 од Уредбата за поблиските услови за отвора-
ње и работа на претставништва на странски лица во 
Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија“, број 25/95), постапувајќи по барањето 
на основачот ТФЛ БАЛКАН САПОРТ ЛИМИТЕД од 
Лондон - Обединето Кралство на Велика Британија, 
Министерството за трговија го донесе следното: 

1. Се запишува во Регистарот на претставништва на 
странски лица во Република Македонија под рег.бр. 
936, број на регистарска влошка 3-0119/ГБП отворање 
на претставништво на странското лице 

1) Претставништвото на странското лице е: 
- под назив: ТФЛ БАЛКАН САПОРТ ЛИМИТЕД 

- Скопје. 
- со седиште во: Скопје, ул. "Каирска" бр. 31. 

2) Дејноста на претставништвото е: 
- испитување на пазарот во РМ и создавање на ба-

за на податоци за потребните консалтинг услуги, осо-
бено во полето на квалитетното работење во: проект 
услуги, градежништво и маркетинг; 

- истражување на пазарот за потребите на изнај-
мување на опрема и други погодности; 

- одржување на постоечките и развивање на нови 
деловни врски со македонските претпријатија; 

- излагање и промоција на сопствени проекти и ус-
луги; 

- поддршка на потенцијални клиенти и снабдувачи 
со цел на доведување до деловен контакт со основачот 
на претставништвото; 

- иницирање на соработка со македонски претпри-
јатија во сите деловни активности. 

3) Раководител на претставништвото е: Тарнер В. 
Томас од Обединетото Кралство на Велика Британија 
со пасош 500039549. 

2. Претставништвото почнува со работа по уписот во 
Регистарот на претставништва на странски лица во 
Република Македонија, кој се води во Министерството 
за трговија под рег.бр. 936 и рег.влошка 3-0119/ ГБП. 

3. Решението за запишување на Претставништвото 
во регистарот ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика“ Македонија на сметка на странското лице. 

Од Министерството за трговија. (13949) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 54/99, Здружение на 
граѓани со име Одбојкарски Клуб "Муртино" с.Мур-
тино кое е основано заради развој на одбојкарскиот 
спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа во ( .̂Муртино. 

Од Основниот суд во Струмица. (12$00) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 55/99, Здружение на 
граѓани со име Одбојкарски Клуб "Граничар'1 Ново 
Коњарево кое е основано заради развој на одбојкар-
скиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седка тс се 
наоѓа во с.Ново Коњарево. 

Од Основниот суд во Струмица. (12802) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 56/99, Здружение на 
граѓани со име Одбојкарски Клуб "Сушево“ - Сушево 
кое е основано заради развој на одбојкарскиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седишта се 
наоѓа во с.Сушево. 

Од Основниот суд во Струмица. (12804) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 57/99, Здружение на 
граѓани со име Одбојкарски Клуб "Струмица“ Стру-
мица кое е основано заради развој на одбојкари пот 
спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа во Спортска сала "Парк1' Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (12805) 

Се запишува во регистарот на Здруженија ни гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 58/99, Здружение на 
граѓани со име Одбојкарски Клуб "Струма“ Струми-
ца кое е основано заради развој на одбојкари ист 
спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа во Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (12806) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 61/99, Здружение на 
граѓани со име Ловечко друштво "Гоце Делчев“ 
с.Босилово, кое е основано заради развој на ловеч-
киот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа во с.Босилово. 

Од Основниот суд во Струмица. (12807) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 75/99, Здружение на 
граѓани со име Еколошко друштво "Јавор“ с.Бори-
сово, кое е основано заради заштита на животната 
средина. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа во с.Борисово. 

Од Основниот суд во Струмица. (12808) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 76/99,, Здружение на 
граѓани со име Карате Клуб "Огражден" Струмица 
кое е основано заради развој на карате спортот. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се 
наога во ЦрУ " Сандо Масев “,- Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (12809) 
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Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 77/99, Здружение на 
граѓани со име Фондација за развој на малите и 
средни претпријатија кое е основано заради развој на 
малите и средни претпријатија. 

Здружението ќе дејствува на територијата на град 
Струмица, а неговото седиште се наоѓа во ул. 
"Маршал Тито“ бр. 1. 

Од Основниот суд во Струмица. (12810) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 78/99, Здружение на 
граѓани со име Карате Клуб "Чанаклија" с.Чанакли-
ја, кое е основано заради развој на карате спортот. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа во с.Чанаклија. 

Од Основниот суд во Струмица. (12811) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 79/99, Здружение на 
граѓани со име Ловно друштво "Благој Мучето "-Мур-
тино кое е основано заради унапредување, заштита и 
лов на дивеч. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа во с.Муртино, к.бр. 29. 

Од Основниот суд во Струмица. (12812) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 80/99, Здружение на 
граѓани со име Здружение на земјоделски произво-
дители-Колешино, кое е основано заради унапредува-
ње на земјоделското производство. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Ново 
Село, Муртино, Босилово и Куклиш, а неговото 
седиште се наоѓа во с.Куклиш. 

Од Основниот суд во Струмица. (12813) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 81/99, Здружение на 
граѓани со име Фудбалски Клуб "Илинден“ с.Монос-
питово, кое е основано заради развој на фудбалскиот 
спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа во с.Моноспитово. 

Од Основниот суд во Струмица. (12814) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 82/99, Здружение на 
граѓани со име Ракометен Клуб "Струмица“ - 98 -
Струмица кое е основано заради развивање на рако-
метниот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа во Спортска сала ''Парк“ Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (12815) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 83/99, Здружение на 
граѓани со име Фудбалски Клуб "Илинден“ с.Добреј-
ци кое е основано заради развој на фудбалскиот 
спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа во с.Добрејци. 

Од Основниот суд во Струмица. (12816) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 84/99, Здружение на 
граѓани со име Фудбалски Клуб "Кукла'1 с.Куклиш, 
кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа во Дом на култура - с.Куклиш. 

Од Основниот суд во Струмица. (12818) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 85/99, Здружение на 
граѓани со име Фудбалски Клуб "Тркања" с.Градско 
Балдовци кое е основано заради развој на фудбал-
скиот клуб. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа во с.Градско Балдовци. 

Од Основниот суд во Струмица. (12819) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 86/99, Здружение на 
граѓани со име КУД "Русалии" с.Секирник, кое е 
основано заради развивање и унапредување на 
културната дејност. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица, Босилево, РМ и странство, а 
неговото седиште се наоѓа во с.Секирник. 

Од Основниот суд во Струмица. . (12820) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 87/99, Здружение на 
граѓани со име Центар за помош на лица со ментален 
хендикеп "Порака'' Ново Село, кое е основано заради 
пружање помош на лица со ментален хендикеп. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Ново Село и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа на ул."Машал Тито“ бр. 32, Ново Село. 

Од Основниот суд во Струмица. (12821) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 88/99, Здружение на 
граѓани со име Хуманитарно здружение "Свети Гри-
гориј Палама“ Струмица, кое е основано заради пру-
жање добротворна и хуманитарна помош на сите 
граѓани во Републиката. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица' и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа на ул."Гоце Делчев“ бб. 

Од Основниот суд во Струмица. (12832) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 89/99, Здружение на 
граѓани со име Здружение на Земјоделски произво-
дители " Агро-Унија“ Муртино, кое е основано заради 
развој на земјоделското производство. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Муртино и РМ, а неговото седиште се наоѓа 
на Мутино бр. 29. 

Од Основниот суд во Струмица. (12835) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 90/99, Здружение на 
граѓани со име Здружение на Земјоделски производи-
тели "Агросојуз" Струмица, кое е основано заради 
развој на земјоделското производство. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општините: Струмица, Куклиш, Василево, Муртино, 
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Босилево и Ново Село, а неговото седиште се наоѓа 
во Културен дом с.Василево. 

Од Основниот суд во Струмица. (12837) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 91/99, Здружение на 
граѓани со име Хуманитарно друштво "Животна 
Искра-99" Струмица, кое е основано заради помош на 
жените заболени од тешка болест - малигки забо-
лувања. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа на ул. 'Туро Ѓаковиќ“ бр. 3 Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (12840) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 92/99, Здружение на 
граѓани со име Здружение на Психолози од струмич-
киот регион-Струмица, кое е основано заради развој 
и унапредување на психолошката наука и пракса. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ и странство, а неговото 
седиште се наоѓа на ул. "Васил Сурчев“ бр. 2, 
Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (12843) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 93/99, Здружение на 
граѓани со име Здружение на инвалидски пензионери 
- Струмица кое е основано заради остварување 
правата на инвалидските пензионери пропишани по 
Законот. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општините: Струмица, Куклиш, Муртино, Босилово, 
Ново Село, Василево и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа во Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. ' (12845) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 94/99, Здружение на 
граѓани со име Здружение на пронаоѓачи и автори на 
технички унапредувања "Еквинокс" на Општина 
Струмица кое е основано заради поттикнување на 
инвентивното творештво и техничко-технолошко 
унапредување. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа на ул. "Маршал Тито“ бр. 19, Струмица . 

Од Основниот суд во Струмица. (12846) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 95/99, Здружение на 
граѓани со име Здружение на граѓани женски центар 
"Струма“ Струмица кое е основано заради оствару-
вање правата на жената утврдени во Уставот и 
нејзината соодветна застапеност. 

Здружението ќе дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа на бул. "Гоце Делчев“ бб, Стрмица . 

Од Основниот суд во Струмица. (12847) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 96/99, Здружение на 
граѓани со име Спортско здружение за одгледување и 
натпревар со расни гулаби поштари "Струма“ .Стру-
мица кое е основано заради одгледување и натпрева-

рување на расни гулаби поштари. 
Здружението ќе дејствува на територијата на 

Општините: Струмица, Ново Село, Босилово, Наси-
лено, Муртино, Куклиш и РМ, а неговото седиште се, 
наоѓа во Спортска сала "Парк'' Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (12848) 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под ЗГФ. бр. 97/99, Здружение на 
граѓани со име Здружение на Земјоделски производи-
тели-Градинари "Еко Нодгор“ ^Колешино, 1СОО ^ ОС-
новано заради развој и унапредување на земјоделско 
градинарски производи. 

Здружението ќе .дејствува на територијата на 
Општина Струмица и РМ, а неговото седиште се 
наоѓа во ^Колешино. 

Од Основниот суд во Струмица. (12853) 

Основниот суд во Гостивар, со решение^ Зг.бр. 5/2000 
од/27.03.2000 година го запиша следното: . 

1. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под Рег.бр. 12/2000 
година се запишува здружението на граѓани Асоција-
ција за развој на општеството, со седиште во с.Неготи-
но - Општина Неготино - Полошко, застапенана од 
претседателот Миралим Салиу од с.Неготино, со одлу-
ка од-20.02.2000 година. 

П. Работата - цели и задачи на здружението за зашти-
та на правата на децата, младите и возрасните, органи^-
зираље на разни проекти, школа за едукација, научни 
собири и слични манифестации, богата содржината 
меѓународна соработка'со цел живеење во мир и сора-
ботка, со свет и се друго како по член 4 и 5 од Стату-
тот на здружението, се што е во интерес на асоцијаци-
јата за развој на општеството. 

Од Основниот суд во Гостивар. (13454) 

Во Регистарот за здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 14 за 2000 година се запишува упис на 
измена на актот за основање и статутот на здруже-
нието на граѓани со име Ракометен клуб ТУТУНСКИ 
КОМБИНАТ - Прилеп, во однос.на името, така што 

-наместо досегашното име Ракометен клуб ТУТУН-
СКИ КОМБИНАТ - Прилеп, името на клубот гласи; 
Ракометен клуб ТУТУНСКИ КОМБИНАТ "Б-РЕНД" 
од Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп. (13453) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 7/2006, здружението-на граѓа-
ни со име Стрелачка друштво "Јака'' - Радовиш, кое е 
основано заради развивање на стоелаштвото и органи-
зирање на натпревари. 

Здружението ќе дејствува на територијата ца Радо-
виш, а̂ неговото седиште се наоѓа во Радовиш, ул. 
"Маршал Тито“ бб. 

Од Основниот суд во Радовиш. (13455) 

Основниот суд во Тетово, со решение РЕГ-ЗС бр. 
1/2000 од 29.03.2000 година го заниша следното: 

I. Во Регистарот на странските организации што се 
'води при Основниот суд во Тетово под РЕГ-ЗС 1/2000 
се занишува подружница на странска организација Си-
ти ХОУП Интсриепшл од Државата, Њујорк, САД, со 
адреса П.О. Бокс 38, Меји Стрит, Ендс, Њујорк, САД 
13731,.има намера да ..основа подружница во Тетово, 
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Република Македонија, со седиште во Тетово, ул. "29 
Ноември“. 

Овластен раководител на подружницата во Тетово е 
Кристон Метју Кефри. 

II. Работата и активноста на подружницата ќе се од-
несува и тоа: да придонесе за хуманитарна помош и да 
ги реализира активностите, политички, етнички, еко-
номски притисок или војна, катастрофа, еколошка за-
кана или поради секоја друга слична ситуација или не-
доволен развој, како и хуманитарна помош на хенди-
кепирани лица и лица без родители. 

Подрачјето на Организацијата и дејствувањето на 
подружницата е подрачје на Општина Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (13873) 

Основниот суд во Тетово, со решение РЕГ.ЗГФ. бр. 
13/2000 од 29.03.2000 година го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под РЕГ.бр. 13/2000 се запишува здружението на 
граѓани ТЕТНЕТ, со седиште во Тетово, ул. "М.Тито" 
бб (Сини Кристал). 

II. Работата и активноста на здружението ќе се одне-
сува на создавање работен простор за пласирање на 
културно научни, хуманитарни, комуникативни и дру-
ги вредности, создавање на компјутерска мрежа за ос-
пособување на лица или групи, заради комуникација, 
публикација и компјутерско умрежување, организира-

4 ње курсеви за оспособување и работа за компјутери и 
ДР-

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
здружението е подрачје на општина Тетово и поширо-
ко. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на прав-
но лице и може да почне со работа од 29.03.2000. 

Од Основниот суд во Телово. (13874) 

Основниот суд во Дебар, со решение Згф.бр. 2/2000 
од 31.03.2000 година, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша основањето на Здру-
жението на граѓани за зближување, афирмирање и по-
магање на млади луѓе "БИГОР“ Дебар, со седиште во 
Дебар, ул. "8 Септември“ бб. 

Целта на основањето на здружението е зближување 
на млади луѓе врз рамноправна основа, без разлика на 
нивната национална, верска и социјално економска 
припадност; афирмација на младите луѓе'преку нивни-
те способности и посебноста и помагање и посредува-
ње на младите во изнаоѓање на решенија за нивно ак-
тивирање во процесот на работа кои имаат времен ка-
рактер во разни правни субјекти и активности во зала-
гање и сузбивање на наркоманијата, алкохолизмот ка-
ко и сите други антисоцијални и патолошки појави 
преку организирање на разни трибини и активности. 

Од Основниот суд во Дебар. (13875) 

Основниот суд во Дебар, со решение Згф.бр. 1/2000 
од 29.03.2000 година, во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша основањето на Хумани-
тарното здружение "Визион", со седиште во Дебар, ул. 
"В.Влаховиќ" бб. 

Целта на основањето на здружението е остварување-
то на хуманитарни цели и ангажирање на реализирање 
на хуманитарни задачи и помош на неспособни лица, 

евидентирање на граѓаните и семејствата од општина 
Дебар, кои се во потешка материјална состојба и доде-
лување на разновидна хуманитарна помош на сите ли-
ца и семејства-кои имаат потреба за таква помош и со-
работка со исти или слични хуманитарни здруженија 
во општината и во Републиката. 

Од Основниот суд во Дебар. (13875) 

Основниот суд во Кочани, со решение Зг:бр. 4/2000 
во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го 
запиша Еколошкото друштво 'Тера“ од с.Тркање, со 
седиште во с.Тркање. 

Лице овластено за застапување на друштвото е 
претседателот на друштвото Олга Минова од 
с.Тркање. 

Работата и активностите на друштвото ќе се 
однесуваат на следните цели и задачи: да ја следат 
еколошката состојба на подрачјето на с.Тркање, и 
кога ќе се констатира дека со кршење на важечките 
прописи или на кој било друг начин се загрозува 
природната околина, непосредната животна и работна 
средина и здравјето на човекот, на соодветен лачин 
реагира кај соодветните надлежни органи и 
институции, односно го свртува вниманието на 
пошироката јавност со цел да ја мобилизира за 
надминување на проблемите што се јавуваат во оваа 
област, да покренува иницијативи и активности кои 
придонесуваат за унапредувањето и заштитата на 
човековата и работна околина како и други 
активности со цел кон афирмирање на еколошкото 
друштво 'Тера“. ^ 

Еколошкото друштво "Тера11 од с. Тркање, стекнува 
својство на правно лице од 30.03.-2000 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (13877) 

Основниот суд во Кичево, со решение ЗГФ.бр. 3/2000 
од 17.02.2000 година, го запиша следното: 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под ЗГФ.бр. 3/2000, се запишува, здружението на гра-
ѓани машки ракометен клуб "Партизан'1 од Кичево, со 
седиште во Кичево, Спортска сала 'данчица“. 

Лице овластено да го застапува и претставува здру-
жението е Цветан Трајкоски. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
сува на вклучување на работните луѓе и граѓаните по-
себно младината во своите редови што ќе придонесе за 
формирање и развиток на здрави и млади кадри, вос-
питување на своите членови за хуманизација на меѓу-
човечките односи, развивање на патриотизмот кај 
младите, утврдување и остварување на програмата за 
развој на ракометниот спорт во Општината, развој, со-
работка со спортски организации по другите градови и 
друго. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа сметано од 
17.02.2000 година. 

Од Основниот суд во Кичево. (12855) 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар, под Рег.бр. 11/2000, 
се запишува Здружение на Младински Совет - Гости-
вар, ул. "Кеј Братство Единство“ бр. 47, со овластено 
лице за застапување претседателот Попоски Миро-
сав.. . 

II. Работната активност и целите на ова здружение 
се: поттикнување на соработка помеѓу членовите на 
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МСГ меѓусебно и со други организации и асоцијации 
во земјата и странство, залагање за развивање и задо-
волување на културни, научни, образовно-воспитни, 
социјално-хуманитарни, спортски, технички и други 
потреби на младите, создавање услови на сестран раз-
вој на личноста на младите луѓе, застапување на заед-
нички интереси на членките на МСГ и младите луѓе во 
јавноста, а особено во однос на органите на власта, за-
штита на човековите права, како и подобрување на 
меѓунационалните, односи за повисоко ниво. 

Од Основниот суд во Гостивар. (12858) 

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 72/99 од 
16.02.2000 година, го запиша во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации, Здружението на спорт-
ските педагози на Велес, од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Опш-
тина Велес, а седиштето е во Велес, ул. "Благој Ѓорев“ 
во УСО Гимназија "Кочо Рацин“ од Велес. 

Здружението е во својство на правно лице од 
16.02.2000 година. 

Од Основниот суд во Велес. V (12862) 

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 51/99, 
го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации, Фудбалскиот клуб ''Интернационал“ од Ве-
лес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Опш-
тина Велес, а седиштето е во с.Каласлари, СО Велес. 

Здружението е во својство на правно лице од 
17.03.2000 година. 

Од Основниот суд во Велес. (12863) 

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 42/99, 
го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации Фудбалскиот клуб "Единство'' од с.Раштани, 
Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Опш-
тина Велес, а седиштето е во с.Раштани, Велес. 

Здружението е во својство на правно лице од 
28.12.1999 година. 

Од Основниот суд во Велес. (12866) 

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 8/2000 
од 14.03.2000 година, го запиша во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации, Здружението за хума-
нитарна помош "Вила Зора“ од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Репу-
блика Македонија, а седиштето на здружението е во 
Велес, ул. "Андон Шурков“ бр. 33. 

Здружението е во СВОЈСТВО, на правно лице од 
14.03.2000 година. 

Од Основниот суд во Велес. (12868) 

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 7/2000, 
го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации, здружението Одгледувачи на овци "Бардак'' 
Велес, од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Опш-
тина Велес, а седиштето на здружението е во Велес, 
ул. "Маршал Тито“ бр. 22. 

Здружението е во својство на правно лице од 
14.03.2000 година. 

Од Основниот суд во Велес. (12870) 

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 6/2000 
од 14.03.2000 година, го запиша во Регистарот на здру-
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женија на граѓани и фондации, Здружението на лозари 
"Битие'' од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Опш-
тина Велес, а седиштето е во Велес, ул. "Нада Бутни-
кошарева“ бр. 56. 

Здружението е во својство на правно лице од 
14.03.2000 година. 

Од Основниот суд во Велес. (12872) 

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 3/2000, 
го запиша во Регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации, Здружението Рекреација на вода "ПЕШТИ" 
од Велес. 

Здружението ќе дејствува, на територијата на Опш-
тина Велес, а седиштето е на ул. "ЦарЈСамуил" бр. 1, 
во Велес. 

Здружението е во својство на правно лице од 
24.02.2000 година. 

Од Основниот суд во Велес. (12875) 

Основниот суд во Велес, со решение ЗГФ.бр. 2/2000 
од 16.02.2000 година, го запиша во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации, Пчеларското здруже-
ние "Пчела'' од Велес. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Опш-
тина Велес, а седиштето е на ул. "Ордан Џинот“ бб, во 
просториите на МЗ - Трајков Капчев, Велес. 

Од Основниот суд во Велес. (12876) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Со решение на Основниот суд во Охрид Ст.бр. 38/99 
од 25.02.2000 година, се отвори стечајна постапка над 
должникот ПП "Алтанин-мост" - Охрид. 

Стечајната постапка отворена над должникот ПП 
"Алтанин-мост" - Охрид, не се спроведува и истата се 
заклучува. 

Стечајниот должник да се брише од судскиот регис-
тар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд во Охрид. (11929) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение ГСТ.бр. 371/98 од 15.03.1999 година, по пред-
лог на доверителите Миле Митановски и Смилевски 
Даме, двајцата од Скопје, е отворена стечајна'постап-
ка над должникот ДП "ИНТЕР МАРКЕТИНГ ЕКС-
ПОРТ“ од Скопје, со седиште на ул. ''Илинденска“ бр. 
138-а и жиро сметка 40120-^01-19735. 

Отворената стечајна постапка над должникот ДП 
"Интер маркетинг експорт“ од Скопје, со седиште на 
ул. "Илинденска'' бр. 138-А, се запира. / 

Да се објави оглас во "Службен весник на Република 
Македонија“ и на огласна табла во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12259) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува дека со 
решение Ш.СТ.бр.888/97 од 20.03.2000 година, се заклу-
чува стечајната постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет 
"1ДАМАДАНЧЕ" ц.о. Скопје, со седиште на ул. "Коце 
Металец“ кула 8, локал 1 Скопје, со жиро сметка 
40110-601-2303 при ЗПП - Филијала Скопје. 

По правосилноста на ова решение, стечајниот долж-
ник да се брише од Регистарот на претпријатија при 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (12272) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр., 68/2000 
од 23.03.2000 година над ПО "Малецхи-комерц“ од Би-
тола, ул. "Струшка“ бр. 37-6, дејност услужна, со хс-ро 
сметка 40300-601-57273 при ЗПП - Филијала Батола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклу-
чи; и со решение Ст.бр. 879/96 од 20.01.2000 година, 
стечајната постапка над Електро-машинскиот сервис 
"Д-р Рајс“ од Битола, ул. "Цане Василев“ бр. 21, отво-
рена со решение Ст.бр. 879/96 од 09.03.1996 година, ја 
-заклучи поради немање имот. 

По правосилноста на ова решение стечајниот управ-
ник Јован Димовски, дипл.економист од Битола, -се 
разрешува. (12359) 

Основниот суд во -Битола, со решение Ст.бр. 50/2000 
од 23.02.2000 година над ПП "Кремен-промет" од Би-
тола, ул. "Дарвинова“ бр. 32, дејност услужна со жиро 
сметка 40300=601-31850 при ЗПП - Филијала Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклу-
чи. 

Од Основниот суд в о Б што л а. ' (12362) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 71/00 од 
23.03.2000 година над Приватно претпријатие за трго-
вија на големо и мало увоз-извоз "ИНДУСТРИЈА 
ПРОМЕТ-5 од Битола, ул. "Дебарска55 бр. 47, со дејност 
трговија, со жиро сметка 40300-601-43715, црв ЗПП 
Битола, отвори стечајна'постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (12364) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 49/00 од 
20.03.2000 година над ПП "ХИФ" од Битола, ул. "Браќа 
Миладиновци“ бр. 48, дејност трговија, со жиро сметка 

. 40300-601-78581 при ЗПП - Филијала - Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. / (12367) 

Основниот суд во Битола, со решение' Ст.бр. 64/00 од 
23.03.2000 година над Претпријатие за производство и 
промет, трговија и услуги и сообраќај и туризам "2-И" 
експорт-импорт од Битола, ул. "Минела Бабаковски“ 
бр. 2-2/31, со дејност трговија на мало, со жиро сметка 
40300-601-69596 при ЗПП Битола, отвори стечајна 
постапка не ја. спроведе и ја заклучи. и 

Од Основниот суд во Битола. (12372) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 40/2000 
од 23.03.2000 година над ПП "Ак-Компани" од Ресен, 
ул. "Јосиф Јосифовска“ бр. 11.2, дејност услужна, со 
жиро сметка 40310-601-43052 при ЗПП - Експозитура 
Ресен, отвори стечајна поставка, не не ја спроведе и ја 
заклучи и со решение Ст.бр. 56/2,000 од 23.03.2000 годи-
на над ПП' "Евиденција^ од Битола, ул. ';ЈНА" бр. 
7/2/22, дејност услужна, со ,жиро сметка 40300-601-

ј 75735 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна по-
стапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (12375) 

Со решение на Основниот суд во Велес, СТ.бр. 10/99 
од 07.03.2000'година, се отвори стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за-трговија на големо и мало 
"Митуш Комерц“ експорт-импорт ДОО од Велес, со 
седиште на ул. "Мицко Козар“ бр. 31, со жиро сметка 
бр. 41600-601-18220, С.Рег.бр. 11074 од 14.09.1992 го-
дина, и истата не се спроведува па отворената стечајна 
постапка над должникот-Претпријатие за трговија на 

големо и мало "Митуш Комерц“ експорт-импорт ДОО 
од Велес, со седиште на ул. "Мицко Козар“ бр. 31, со 
жиро сметка бр. 41600-601-18220, С.Рег.бр. 11074/92 од 
14.09.1992 година, се заклучува. 

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

Примерок од решението да се достави до Регистар-
скиот суд - Основен суд Скопје I - Скопје, до катастар 
и други органи во кои се запишани правата од инду-
стриска сопственост, поради запишување во Јавните 
книги. 

Жалбата поднесена против решението, не го задржу-
ва извршувањето на решението. 

Од Основниот суд во Велес. (12377) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 28/2000 
од 16.03.2000 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Трговец поединец за промет на мало ме-
сарница Гоц^ Милан Илиески "Ешко" - Прилеп ТП, со 
седиште на ул. "Пионерска'' бр. 4 Прилеп, запишан во 
регистарска влошка 00153 Битола, форма 6 МВС 
01001153, број дејност 1, на Основен суд Битола, со жи-
ро сметка 4П00-601-41794 во Заводот за платен про-
мет Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучу-
ва поради непосредно престојот неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (12380) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 31/2000 
од 20,03.2000 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Приватно претпријатие за трговија на го-
лемо и мало, увоз-извоз "Нанчак комерц“ со П.О. При-
леп, со седиште на ул. "Моша Пијаде“ 2/2, запишан во 
регистарска влошка 1 г 13953 на Окружен стопански суд 
Битола, со жиро сметка 41100-601-30666 во Заводот за 
платен промет Филијала Прилеп, со предмет на рабо-
тење трговија на мало со текстил и конфекција. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спрове-
дува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (12383) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение 1.Ст.бр. 19/2000 од 14.03.2000 е отворена сте-
чајна постапка над Претпријатието за трговија, транс-
порт и услуги "МЕР-НЕР" експорт-импорт ДОО од 
Скопје, со седиште на ул. "Плачковица'' бр. 2, со жиро 
сметка 40100-601-299188 и рег.влошка 1-53568-0-0-0, и 
истата не се спроведува, па отворената стечајна по-
стапка над Претпријатието за трговија, транспорт и 
услуги "МЕР-НЕР" експорт-импорт од Скопје, со се-
диште на ул. "Плачковица'' бр. 2 и жиро сметка 40100-
601-299188 и ^ег.влошќа 1-53568-0-0-0, се заклучува. 

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 
"Службен весник на Република Македонија“. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој се води при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12882) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст.бр. 92/96 од 13.07.1998 година се по-
ведува постапка за присилно порамнување во стечај 
над должникот Претпријатие за промет на големо и 
мало "Мерцедес промет“ увоз-извоз од Гостивар, со 
предлог должникот утврдените побарувања на довери-
телите да ги исплати во висина од 50% за една година, 
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а времето да тече од денот на закажувањето на при-
силното порамнување, а во рок од една година. 

Сите доверители да ги пријават своите побарувања 
спрема должникот во рок од 30 дена по објавување на 
огласот во "Службен весник на РМ“ до стечајниот со-
вет на овој суд со пријави во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те спрема стечајниот должник во стечај, без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавени побарувања и 
за порамнувањето се закажува за 08.05.2000 година, во 
12,30 часот, сала број II на овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (13011) 

Основниот суд во Гостивар, како првостепен суд об-
јавува дека со решение Ст.бр. 283/97. од 9.12.1997 годи-
на отвори стечајна постапка над Претпријатие за гра-
дежништво, проектирање, инжинеринг, транспорт и 
туризам "Ндертимтари" од с.Чегране - Гостивар. 

За стечаен судија се именува Катица Стојкоска, суди-
ја на овој суд. 

За стечаен управник се определува Тасим Саити, 
дипломиран правник вработен во Водна Зедница -
Гостивар. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со 
пријави во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги измират долговите 
спрема стечајниот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавени 
побарувања на доверителите на стечајниот должник 
на 08.05.2000 година, во 12.30 часот, во сала II, на овој 
суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. . (13012) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 26/2000 
од 16.03.2000 година, отвори стечајна постапка спрема 
должникот Претпријатие за трговија и услуги увоз-из-
воз "Вадекс пром“ - Прилеп со ПО, со седиште на ул. 
"П Октомври“ бр. 164, запишан во регистарска влош-
ка 1-7980 во Окружниот стопански суд во Битола, со 
жиро сметка 41100-601-15346 во Заводот за платен 
промет Филијала Прилеп, со предмет на работење тр-
говија на мало со разни животни продукти, алкохолни 
пијалаци и производи за домашни потреби. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спрове-
дува но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (13484) 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст.бр. 11/2000 
од 29.03.2000 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Трговец поединец Исмет Мсфаил Зенку 
"ЗИМИ КОМЕРЦ“ од Кичево, но истата не ја спрове-
дува. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Трговец поединец за трговија на мало Исмет 
Мсфаил Зенку поради немање на средства согласно 
член 64 ст.1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (13485) 

Основниот суд во Битола, со решение 0/г.бр. 52/00 од 
17.03.2000 година, над 'Трговец поединец за трговија па 
мало Боне Димитрија 'Талевски - Битола, со дејност 
тркЈИИја 40300-601-83653 ири ЗПП Битола, отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

()д (Пловниот суд во Битола. (13847) 
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Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 322/94 
од 30.03.2000 година ја заклучи стечајната постапка 
над стечајниот должник АД Хераклеа од Битола, го 
задолжи стечајниот управник Методија Петров во рок 
од 15 дена по правосилноста на решението до стечај-
ниот совет да поднесе извештај за своето работење со 
мислењето на стечајниот судија по кое стечајниот со-
вет ќе одлучи за неговото разрешување, и определи по 
правосилноста на решението, регистарското одделе-
ние при овој суд да го брише ова претпријатие од суд-
скиот регистар, а ЗПП да постапи согласно своите 
правила за работа. 

Од Основниот суд во Битола. (13848) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 74/00 од 
02.03.2000 година, над Претпријатие за услуги, произ-
водство и трговија на големо и мало мМото-Оли" увоз-
извоз од Битола, со дејност трговија, жиро сметка 
40300-601-82336 при ЗПП Битола, отвори стечајна по-
стапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (13849) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
СТ.бр. 34/96 од 23.02.2000 година е заклучена стечајна-
та постапка над должникот ПОС "УНИВЕРЗАЛ" од 
Тетово, ул. ''Илинденска“ бр. 228, и жиро сметка 41500-
601-406 при ЗПП на РМ - Филијала Тетово. 

По правосилноста на решението стечајниот должник 
да се брише од регистарот на претпријатија при Осно-
вен суд Скопје I. 

Против решението дозволена е жалба во рок од 8 де-
на од објавување на огласот, преку Основниот суд во 
Тетово до Апелационен суд Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (13850) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст.бр. 197/99 од 14.03.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ППС "Ме-
дитеран промет“ од Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот, 
заради што и се заклучи. 

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

По Правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на 
претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (13851) 

Со решение на Стечајниот совет ири Основниот суд 
во Струмица под Ог.бр. 40/2000 од 23.03.2000 година е 
отворена стечајна постапка над Друштво за трговија 
М-М-комнани Томислав Попманов експорт-импорт 
дооел од Струмица, но е одлучено истата да не се спро-
ведува поради немање на имот на должникот и истата 
да се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горе наведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена но об-
јавувањето на решението во "Службен весник на Репу-
блика“. 

По правосилноста на решението горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар. 

( )д С Споениот суд во Струмица. (13852) 
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Основниот суд во Струмица со решение Ст.бр. 
21/2000 од 16.03.2000 година отвори стечајна постапка 
над должникот ДОО "КОНЧЕ'' со седиште во с.Конче, 
со жиро сметка бр. 41310-601-36612 при ЗПП Филијала 
Радовиш. 

За стечаен судија го определи Петранка Ташева - су-
дија на Основниот суд во Струмица, и член на стечај-
ниот совет. 

За привремен стечаен управник се определува Дра-
ган Шекерџиев - дипл.правник од Струмица, ул. "Јанко 
Цветинов“ бр. 46, тел.бр. 29-724. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги 
пријават своите разлачни права на подвижни предмети 
и права на должникот како и доверителите кои имаат 
разлачни права на недвижности кај должникот, кои не 
се запишани во јавните книги, во рок од 15 дена од об-
јавувањето на решението во "Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

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

Се закажува рочиште на собир на доверители за ис-
питување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на Собрание на доверители, на кое врз осно-
ва на извештајот на привремениот стечаен управник 
ќе се одржи на ден 05.05.2000 година во 11,00 часот во 
судница бр. 1 во Основниот суд во Струмица. 

Огласот на огласната табла во судот е истакнат на 
ден 16.03.2000 година . 

Од Основниот суд во Струмица. (13853) 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (12784) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 773/99 од 06.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет, проектирање и 
изведување на градежни работи 'ТРГОПРОИНВЕСТ“ 
од Скопје, ул. "Јурија Гагарин“ бр. 4/20 од Скопје, со 
жиро сметка 40120-601-123744, 

За ликвидатор се определува лицето Ж.Летников-
ски. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (12926) 

Во огласот за стечајни постапки бр. 12177 објавен Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
во "Службен весник на РМ““ бр.24 од 29 март 2000 решение на овој суд Л.бр. 1542/2000 од 03.03.2000 годи-
година, на стр. 1439 во третиот ред наместо:'спрема н а е отворена ликвидациона постапка над должникот 
должникот КСМ "Солидарност“ АД -Прилеп“ треба Претпријатие за трговија "ТАМЕКС“.експорт-импорт 
да стои "спрема должникот КСМ "Солидност“ АД- д 0 0 . о д Скопје, уд. "Кратовска'' бр. 20 од Скопје, со 
Прилеп“ жиро сметка 40100-601-239766. 

" """" " За ликвидатор се определува лицето Николов Мар-
Л И К В И Д А Џ И И јан од Скопје, ул. "И.Р. Лола“ бр. 81 -а. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
решение на овој суд Л.бр. 1185/99 од 16.11.1999 година пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
е отворена ликвидациона постапка над должникот вувањето на огласот во "Службен весник на РМ“, со 
Претпријатие за производство, промет и услуги пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
"ЕКОМ-З-В" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. од 3 месеци од денот на последната објава. 
"Шумадинска" бр. 3 од Скопје, со жиро сметка 40100- Се задолжуваат должниците да ги намират долговп-
601-181390. те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 

За ликвидатор се определува лицето Владимирка дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
Бунаровска. следната објава. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги Од Основниот суд Скопје -1-.Скопје. (12965) 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
пукањето на огласот во "Службен весник на РМ“, со Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок решение на овој суд Л.бр. 396/99 од 09.06.1999 година е 
од 3 месеци од денот на последната објава. отворена ликвидациона постапка над должникот 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови- Претпријатие за производство и трговија "ХЕРКУ-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 ЛЕС“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Владимир 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по- Комаров“ бр. 27/3-3 од Скопје, со жиро сметка 40100-
следната објава. 601-395674. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (10932) За ликвидатор се определува лицето Петровиќ Дра-
. ган од Скопје, ул. "Димитар Гуштаков“ бр. 24, тел.529-

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 395. 
решение на овој суд Л.бр. 1583/2000 од 21.03.2000 годи- Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
на е отворена ликвидациона постапка над должникот пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
Претпријатие за транспорт и услуги "ВЕЛТ" д.о.о. вувањето на огласот во "Службен весник на РМ“, со 
увоз-извоз од Скопје, ул. "396" бр. 19 од Скопје, со жи- цријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
ро сметка 40100-601-349597. од 3 месеци од денот на последната објава. 

За ликвидатор се определува лицето Николина Сто- Се задолжуваат должниците да ги намират д.олговџ-
јановска од Скопје, ул. "400" бр. 6. те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
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дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13003) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1241/99 од 06.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Здравствена организација - стоматолошка ординација 
''ЈОВАНОВСКИ“ ц.о. од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 
36/Н/6 од Скопје, со жиро сметка 40100-603-23521. 

За ликвидатор се определува лицето Јовановски Зо : 
ран од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. 17/2-12. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13037) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1336/99 од 18.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, услуги и надворешна тргови-
ја "ОРХИДЕЈА-ПРОМЕТ" експорт-импорт д.о.о. од 
Скопје, ул. "Народни херои“ бр. 23/61/1-11 од Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-95539. 

За ликвидатор се определува лицето Јовановски Зо-
ран од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. 17/2-12. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13038) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1512/2000 од 20.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за угостителство и трговија "3 ММ" Павле и 
др. д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ“ 
бр. 37-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-427805. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13122) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1408/2000 од 17.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги на големо и мало 
"ЕЛЕНЕ-КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, 

ул. "Малешевска'' бр. 18-а од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-233650. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, бул. "Јане Сандански1' бр. 50/3-4. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13124) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л,бр. 1379/2000 од 22.02,2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "ГАМА ТРЕЈД“ д.о.о. од Скоп-
је, ул. "Волгоградска" бр. 1/9 од Скопје, со жиро смет-
ка 40120-601-94979. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13127) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1347/2000 од 16.02.2000 год-
ина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за меѓународен транспорт и шпедиција, 
внатрешен и надворешен промет "М.АЛФА ТРЕЈД“ 
д.о.о. од Скопје, ул. "Мито Хаџи Василев“ бр, 26 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-224527. 

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

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

(Је задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
де^Ѕ, а- најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13130) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 367/99 од 16.02.2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за проектирање, развој и информатика 
"ЛАДИНСКИ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Н.Вапцаров“ бр. 15/2-3 од Скопје. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13133) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1307/99 од 31.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатието за трговија и транспорт "СТРИКО Б 
М" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, с.Зелениково од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-352958. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13135) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1426/2000 од 07.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ТАХИ-
ТРЕЈД“ ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Маршал 
Тито“ бр. 14 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-
199131. 

За ликвидатор се определува лицето Андреева Ма-
рика од Скопје, ул. "29 Ноември“ бр. 8. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (12429) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1264/99 од 20.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие з^ трговија и услуги "КАМЕКС Кенан 
и др. увоз-извоз од Скопје, ул. "Прохор Пчински“ бр. 
87-а, со жиро сметка 40100-^01-73223.. 

За ликвидатор се определува лицето Камуран Вели, 
ул. "Прохор Пчински“ бр. 87-а. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (12430) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1393/2000 е отворена 

ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија, угостителство и туризам 
'ТИМ-Г1РОМ“ ц.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "11 Ок-
томври“ бр. 27 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-
26224. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (12489) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1396/2000 од 17.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија "АЛ-
ЕИ'' експорт-импорт д.о.о. од Куманово, ул. 'Тисто-
вац" бр. 24 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-
42648. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (12490) 

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

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

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (12499) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1506/2000 од 24.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие 2 "ЦУКИ КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-
извоз од Скопје, ул. "364" бр. 21, со жиро сметка 40100-
601-346826. 
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За ликвидатор се определува лицето Димитровска 
Мирјана од Скопје, ул. "Јани Лукровски“ бр. 10/44. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (12500) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1266/99 од 01.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво на големо и мало "ТЕХНО ИМ-
ПЕКС“ експорт-импорт од Скопје, ул. "Анкарска" бр. 
4 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-219593. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски 
од Скопје, ул.'"Рузвелтова" бр. 54. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (12543) 

Се заклучува7ликвидациона постапка над Претпри-
јатие "БАНИ МАРКЕР' д.о.о. експорт-импорт од 
Скопје, со седиште на ул. "Македонска Косовска Бри-
гада“ бр. 24/6 и жиро сметка број 40100-601-304306, 
отворена со решение Л.бр. 198/98 од 03.03.2000 година 
на овој суд. 

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

Паричните средства кои се напаѓаат на жиро сметка 
на должникот да се уплатат на основачот од ('копје, 
Зекирија ЈБама, ул. "Македонска Косовска Бригада“ 
бр. 24/6. , 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (12546) 

^Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на оној суд Л.бр. 1614/2000 од 21.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за угостителство и промет "ЧОЧЕ" 
д.о.о. од Скопје, ул. "Вуковарска" бр 11/1-3 од ('копје, 
со жиро сметка 40100-601-285058. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Мирчев-
ски од ('копје, ул. "12-та ударна Бригада“ бр. 38-а 

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

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

Од Основниов суд Скопје - 1 - Скопје (12647) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1593/2000 од 21.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за проектирање, градба, инжинеринг и 
трговија "ЕНТЕР ДИЗАЈН“ д.о.о. експорт-импорт од 
Тетово, ул. "Борче Кочовски“ бр. 91 од Тетово, со жи-
ро сметка 41500-601-31796. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-
ски од Тетово, ул. "Благоја Тоска“ бр. 222, тел.094/22-
025. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (12798) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1401/2000 од 25.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија 
"ФЛЕШ 95" д.о.о. од Тетово, ул. "А.Здравевски“ бр. 
33 од Тетово, со жиро сметка 41500-601-52389. 

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-
ски од Тетово, ул. "Благоја Тоска“ бр. 222, тел.094/22-
025. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (12799) 

Се заклучува ликвидациона постапка над Претприја-
тие за промет и туризам "АЈ1БАТРОС ТРАВЕЛ“ д.о.о. 
експорт-импорт од Скопје, ул. "Благоја Гојан“ бр. 22 и 
жиро сметка број 40100-601-316501, отворена со реше-
ние Л.бр. 376/99 од 18.03.1999 година на овој суд. 

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

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка 
на должникот да се уплатат на основачот од Скопје, 
Илиќ Славољуб, бул. "Јане Сандански“ бр. 65/2. 

Од Основниот суд ("копје - 1 - Скопје. (13250) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1255/99 од 20.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за увоз-извоз, внатрешен промет и услу-
ги 'ТАРА“ д.о.о. од ("копје, ул. "Гсорѓи Димитров“ бр. 
23-1/7 од ("копје, со жиро сметка 40100-601-143067. 

За ликвидатор се определува лицето Костовски 
Јосиф од Скопје, бул. "АВНОЈ'' бр. 80/1-9. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13442) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1301/99 од 25.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за издавачка дејност, производство, трговија 
и услуги "ИНТЕА-ПРЕС 89 Желимир“ ДООЕЛ од 
Скопје, ул. "Владимир Комаров“ бр. 18-а-1/1 од Скопје, 
со жиро сметка 40100-603-28260. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко- Петре-
ски од Скопје, бул. ''АВНОЈ“ бр. 68/4, тел.454-808. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13445) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1572/2000 од 14.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "САБ КОМ-
ПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Коце 
Металец“ бр. 15 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-
377721. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13446) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1372/2000 од 24.(11.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и трговија "ДЕНИС-Ф.С' 
д.о.о. од Скопје, бул. "Партизански одреди“ 321 вл.1, 
лок.26 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-293602. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13447) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1507/2000 од 02.03.2000 
година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за промет и услуги на 
големо и мало "АИДА-ЕР-КОМЕРЦ“ п.о. експорт-
импорт од Скопје, ул. "Финска'' бр. 91-а од Скопје, со 
жиро сметка 40110-601-349368. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13448) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1509/2000 од 02.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка^ над должникот 
Трговско друштво за транспорт, трговија и услуги 
"СМАИЛОВИЌ ТРАНС“ Есад ДООЕЛ увоз-извоз од 
Скопје, с.Батинци, Струденичани од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601 -426215. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13449) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1388/2000 од 01.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за меѓународна трговија и услуги и кон-
салтинг "АСКЛЕПИОС увоз-извоз д.о.о. од Скопје, 
ул. ''Јабланица“ бр. 1л1-а од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-156163. . 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13450) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1550/2000 од 07.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за производство, промет и услуги "ОРВИС-
КОМПАНИ“ Орце ДООЕЛ од Скопје, ул."Јани Лук-
ревски“ бр. 67 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-
407786. 
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За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, бул. "АВНОЈ1' бр. 68/4, тел.454-808. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13451) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1377/2000 од 02.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско и услужно претпријатие "БАЦ-
БИРО“ ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Димче Мирчев“ 
бр. 4 од Скопје, со жиро сметка 4.0100-601-95801. 

За ликвидатор се определува лицето Љубовчевиќ 
Благуна од Скопје, ул. "Димче Мирчев“ бр. 4. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13497) 

И С П Р А В К А 
Во огласот за ликвидација бр. 12408 објавен во 

"Службен весник на РМ“ бр.25 од 30 март 2000 го-
дина, на стр. 1508, во вториот ред наместо: "Л.бр.49/-
99" треба да стои "Л.бр.45/99. 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: овошна гра-
дина на КП 955 на м.в. "Браненица", класа 2, површи-
на 2424 м2 заведено во ПЛ бр. 206 за КО Избишта, 
сопственост на Ангеловски Коле Нове од с.Јанковец-
Ресен, за цена од 319.066,00 денари. 

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

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

^ ^ ^ ^ (12317) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 
347 на м.в. "Браненица", класа 4, површина 1766 м2 за-
ведено во ПЛ бр. 302 за КО Д.Б. Црква, сопственост 
на Трајчевски Цветко Мите од с.Долна Бела Црква-
Ресен, за цена од 116.026,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул."Ленинова'' бр.67, 
Ресен. ^ ^ ^ ^ ^ " (12318) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник, 
парцела бр. 1351/2 во м.в. "Белград'', нива со површи-
на 3080 м2 во КО Тимјаник, сопственост на Јованова 
Ратка од с.Дреново, Кавадарци, за цена од 19.000,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело, ул."Маршал Тито“ бр.138, 
Неготино. (12320) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник, 
парцела бр. 855 во м.в. "Рајков Дол“, пасиште со повр-
шина 290 м2 во КО Тимјаник, парцела бр. 912 во м.в. 
"Турски'', нива со површина 824 м2 во КО Тимјаник, 
парцела бр. 913 во м.в. 'Турски“, нива со површина 
1357 м2 во КО Тимјаник, сопственост на Јакимов Гоце 
од с.Тимјаник, Неготино, за цена од 29.900,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот. Бинов Гело, ул."Маршал Тито“ бр.138, 
Неготино. (12322) 

Се продава земјоделско земјиште во КП бр. 360/2, 
план 4, скица 6, м.в. "Арсум", култура нива, класа 5, со 
површина 1008 м2 во КО Арачиново, сопственост на 
Беќири Ваит од Скопје, с.Арачиново, по цена од 15 
германски марки за м2 во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денбт на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето 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. (12239) 

Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од земјо-
делско земјиште КП бр. 311, план 4, скица 6, м.в. 
"Мандра", култура нива, класа 5, површина 7320 м2 во 
КО Арачиново, сопственост на Хирда Ќазим од 
Скопје, с.Арачиново, по цена од 15 германски марки 
за м2 во денарска противвредност. 
Се повикуваат заедничките сопственици; сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите з,а прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул."Јани Лукровски“ бб, 
ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. (12240) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 27 - Стр. 65 
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Се продава земјоделско земјиште-градина на КП бр. 
1240, план 2, м.в. "Чарк", градина, класа 2, со површи-
на 542 м2, сопственост на Шукри Садиков од Скопје, 
според ПЛ бр. 23 на КО Кондово, за цена од 350 де-
нари за м2. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров“ бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. „ „ ^ „ „ „ (12279) 

Се продава земјоделско земјиште-нива, класа 5, со 
површина 513 м2 на КП бр. 2406, м.в. "Гркоица", КО 
Долно Соње, сопственост на Слободан Богдановски 
од Скопје. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Снежана Сарџоска, ул."Иван Козаров“ бр 
24, лок. 23 (ДТЦ Стара рампа), Скопје. (12312) 

Се продава земјоделско земјиште-нива, класа 5, со 
површина 452 м2 на КП бр. 2408, м.в. Тркоица“, КО 
Долно Соње, сопственост на Борис Цветановски од 
Скопје. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Снежана Сарџоска, ул.“Иван Козаров“ бр 
24, лок. 23 (ДТЦ Огара рампа), Скопје. (12313) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино-
вон, парцела бр. 2665 во м.в. "Црвеника", интензивно 
лозје со површина 3399 м2 во КО Неготино-вон, соп-
ственост на Шијакова Виолета од Неготино, ул. "Питу 
Гули“ бр. 19, за цена од 82.220,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело, ул."Маршал Тито“ бр.138, 
Неготино. (12323) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Тремник, 
парцела бр. 480 во м.в. "Блага Чешма“, нива со повр-
шина 1804 м2 во КО Тремник, сопственост на Стамен-
ковиќ Бранко од с.Тремник, за цена од 15.000,00 „ 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-" 
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, писмено да се 

изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело, ул."Маршал Тито“ бр.138, 
Неготино. (12325) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Бистренци, 
парцела бр. 540 во м.в. "Бистренци“, земјиште покрај 
згради со површина 500 м2 во КО Бистренци, парцела 
бр. 540 во м.в. "Бистренци'', нива со површина 275 м2 

во КО Бистренци, парцела бр. 541 во м.в. " Бистрен-
ци“, нива со површина 802 м2 во КО Бистренци, 
сопственост на Ќорќиев Александар од с.Бистренви, 
за цена од 12.710,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело, ул."Маршал Тито“ бр.138, 
Неготино. (12328) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 8000 
на м.в. "Кљуково", нива класа 3, со површина 4750 м2 

опишано по ПЛ бр. 5942 на КО Тетово, сопственост 
на Беџети Наџи и Беџети Садик од с.М.Речица-Те-
тфво, за цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок оД 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, писмено да-се 
изјаснат за прифаќањето н^ понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 
V Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА1' бр.41, Тетово. 

(12331) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
1292/1 на м.в. "Големо Дрво“, ливада класа 2, со повр-
шина 1556 м2 опишано по ПЛ бр. 44 на КО Порој, 
сопственост на Зибери Зулфиов Љатив од с.Порој-
Тетово, за цена од 111.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

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

(12333) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 
1(вон), КП бр. 6916, план 013, скица 013, м.в. "Садови-
те'', култура нива, класа 5, со вкупна површина 13.952 
м2 од кои се продаваат 8/9 идеален дел во сопственост 
на Трајче Тодоров од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 
4057, за цена од 240.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов“ бб, 
Кавадарци. (12336) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Марена Ка-
вадарци, КП бр. 1233/3, култура лозје, класа 1, м.в. 
"Смолница", со површина 2.180 м2, сопственост на 
Гордана Шикова од Кавадарци, видно од И Л бр. 839, 
за цена од 60.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов“ бб, 
Кавадарци. (12339) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 
1(вон), КП бр. 7903, план 015, скица 015, м.в. "Дру-
мот“, култура лозје, класа 4, со површина 4.936 м21/2 
идеален дел и КП бр. 7904, план 015, скица 015, м.в. 
''Друмот“, култура лозје, класа 4, со површина 3.118 м2 

1/2 идеален дел во сопственост на Јован Мурџев од 
Кавадарци, видно од ИЛ бр. 2939, за цена од 24.300,00 
денари. 
Се повикуваат заедничките, сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на^М“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов“ бб, 
Кавадарци. (12342) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на 
КП бр. 4350/1, план 79, скица 1, м.в. ''Млака“, класа 1, 
со површина 394 м2, во КО Гостивар, сопственост на 
Максути Мустафа и Фекрије од с.Д.Бањица, за цена 
од 24.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава., во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул."Б. Гиноски“ бб, 
Гостивар. (12346) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на 
КП бр. 2/110, 2/131,2/135, м.в. "Прелаз", класа 7, 5 и 6, 
со површина 660 м2, во КО Сушица 1, сопственост на 
Кољачевиќ Милорад Мара, за цена од 24.000,00 
декари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул."Б. Гиноски“ бб, 
Гостивар. (12349) 

Бр. 27 - Стр. 1673 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје, класа 
4, м.в. "Смоилца", на КП бр. 5396 со површина 3339 
м2, лозје, класа 4, м.в. "Смоилца", на КП бр. 5397/1 со 
површина 1874 м2 и нива, класа 5, м.в. "Смоилца", со 
површина 3144 м2 сосопственост на Диме Темков и 
Владимир Темков од Кавадарци, ул. "Блажо Алексов“ 
бр. 13, за цена од 50.000,00 денари, евидентиран на ИЛ 
бр. 29 за КО Кавадарци 1 вон. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Кирил Грков, ул."7-ми Септември“ бр. 41, 
Кавадарци. (12353) 

Станојко Ѓорѓиев од с.Биљанрвце - Куманово, прода-
ва нива во м.в. "Стари лозја“, КП бр. 344, план 5, скица 
6, класа 4, површина 6619 м2. Опишаниот недвижен 
лмот е евидентиран во ПЛ бр. 8 за КО Сопот. 

Наведениот имот се продава за цена од 10.000,00 
денари. "" 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиш-
те право на првенство на купување имаат заедничките 
сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат 
со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите 
доколку се заинтересирани да достават писмени пону-
ди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
Станојко Ѓорѓиев од с.Биљановце-Куманово. Во спро-
тивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купува-
ње. (12528) 

Се продава земјоделско земјиште нива класа 4, на 
КП бр. 7/2-11, на м.в. "Мал Пат“, површина 2000 м2 по 
ПЛ бр. 27 за КО Зубовце, сопственост на Таниќ Бори-
воје Вукашин од Белград, за цена од 104.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Чедевски Марин, ул."Гоце Делчев“ бр.84, 
Гостивар. ^ ^ ^ ^ (12608) 

Се продава земјоделско земјиште нива класа 5, на 
КП бр. 109-8, на м.в. "Ограда“, површина 1200 м2 по 
П Л бр. 27 за КО Зубовце, сопственост на Таниќ Бори-
воје Вукашин од Белград, за цена од 368.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Чедевски Марин, ул.Тоце Делчев“ бр. 84, 
Гостивар. (12610) 

Се продава земјоделско земјиште-ливада во КО Ка-
дино и тоа: земјиште на КП 1048/2 на м.в. "Горни то-
пола , со површина 2355 м2, КП 1049 на м.в. "Горни 
топлик“, со површина 1410 м2, КП 1050 на м.в. "Горни 
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топлик", со површина 1920 м5, КП 1051 на м,и, "Горни 
топали111 со површини 2850 м?, КП 1052 на м,а. "Горни 
топлик", со површина 5140 м2, КП 1053 на м.е, "Горни 
топлик'", со површина 3690 или вкупна површина 
17365 м3, сопственост на Владимир Каменковиќ, с,Ка-
дино бр. 24, Скопје, за цена од 1 ДЕМ за мг. 

Се повикуваат заедничките сопственици, еоеоиетве' 
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјишта 
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Паунова, бул."Јане Сандански" бр, 
7/Ј6, Скопје, ^ ^ ^ ^ (12631) 

Се продава пасиште со површина 5331 м3, класа 5, на 
КГ! бр, 526, план 1, скица 4 во м.а, "Бучков камен", на 
КО Матка, сопственост на Бошковска Ника, за цена 
од 163.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то ило се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство, 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Елизабета Станоевиќ-Гокиќ, ул. "Парти-
зански одреди" бр Л 01, Општина Карпош-Сконје, 

(12644) 

Се продава земјоделско земјиште-нива со површина 
500 м2 на КП бр, 16/6, класа 4 за КО Кадино, во м,а, 
"Брќарница", сопственост на Арсов Љубомир, бул 
"АВНОЈ" бр, 92/3-7 Скопје, за цена од 300.000,00 де-
нари, 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство, 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Петар Митков, ул."Јани Лукровски" бр,14, 
Гази Баба, Скопје, (12645) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр, 908/2 
на м.а. "Правица", нива класа 3, со површина 2212 м2 

опишано по ПЈ1 бр. 1301 на КО Д,Палчиште, сопстве-
ност на Станоески Јордан Илија и Спасовски Јордан 
Никола од с.Д,Палчиште-Тетово, за цена ОД 130,000,00 
денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

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

(12780) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 
301, план 4, скица 5У м.а, " Смоква", класа 2, со повр-
шина 875 м2, и интензивно лозје на КП бр, 302, план 4, 
скица 15, м,а, "Смоква", класа 1, со површина 416 м2, 
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во КО Марвинци, сопственост на Атанасов Васил од 
с,Марвинци и Атанасова Снежана од Гевгелија, ул. 
"К. Неделковски" бр. 17, за цена од 6.000,00 денари, 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање, на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочков^, ул."Васо Карајанов" бр, 4, 
Гевгелија, ^ ^ (12781) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр, 314 
на м.а, "Рогопеч", нива класа 7, со површина 1983 и \ 
КП бр, 482 на м,а. "Рогопеч", нива класа 7, со површи-
на 4957 и \ КП бр, 490 на м,а, "Рогопеч", нива класа 7, 
со површина 1749 м3, КП бр. 505 на м,а, "Рогопеч", ни-
ва класа 7, со површина 455 м3, опишано по ПЛ бр, 277 
на КО Вејце, сопственост на Ибраими Селман Рама-
дан од с,Вејце-Тетоао, за цена од 3.000,00 денари, 

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

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

(12782) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр, 268, м,а, 
"Слива", нива, класа 3, со површина 4512 м\ сопстве-
ност на Ристеска Николина, ул. "Б.Корчагин" бр, 20, 
Прилеп, според ИЛ бр, 68 на КО Старо Лагово, за 
цена од 40,000,00 декари, 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство, 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул."Андон Славејко" бр. 8, 
Прилеп. (12783) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
1179/1, нива, на м,в, "Суви Брест", класа 4, со површи-
на 746 м2, опишано во ПЛ бр. 159 на КО Пирок, соп-
ственост на Фидани Исен од с,Пирок-Тетово, КП бр, 
1179/3, нива, на м.а. "Суви Брест", класа 4, со површи-
на 747 м2, опишано во ПЛ бр, 874 на КО Пирок, соп-
ственост на Фидани Авдириза од с,Пирок-Тетово и 
КП бр. 1179/4, нива, на м,в. "Суви Брест", класа 4, со 
површина 747 м2, опишано во ПЛ бр, 875 на КО Пи-
рок, сопственост на Мустафи Бурхамедин од с.Пирок-
Тетово, вкупно за цена од 380,800,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул."ЈНА" бр 41/А, Тетово. 

(12787) 
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Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр, 
14/6, м,а, "Ридот", класа 7, со површина 500 м2, во КО 
Конско, сопственост на Кочева Зора од Гевгелија, за 
цена од 10.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочува, ул "Васо Карајанов" бр. 4, 
Гевгелија, - - - (12788) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 6526/2, 
нива, на м.а, "Клуково", класа 4, со површина 2817 м2, 
опишано во ПЛ бр. 10265 на КО Тетово, сопственост 
на Берзати Џавида Мамут и Усеин, ул, "К,Ј,Питу" бр, 
103 од Тетово, за цена од 563.460,00 денари, 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул,"ЈНА" бр 41/А, Тетово, 

^ ^ ^ ^ ^ (12789) 
Се продава земјоделско земјиште во КО Манасти-

рец Кавадарци, КП бр. 772, дел 14, план 004, скица 006, 
м,а, "Влашки Трла", култура нива, класа 3, со површи-
на 4,242 м2 во сопственост на Габер Соколов од Кава-
дарци, видно од ИЛ бр, 353, за цена од 96.000,00 де-
нари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци. (12790) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр, 
1715/6 на м,а, "Вите Цеста", ливада класа 4, со повр-
шина 700 м2, опишано по ПЛ бр, 994 на КО Непрош-
тено, сопственост на Димковски Славев Јордан, ул. 
"Б.Симовски" бр. 55, Тетово, за цена од 220.000,00 
денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

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

(12791) 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 97/3, 

лозје, на м.в. "Бигор", класа 3, со површина 403 м2, 
опишано во ПЛ бр. 616 на КО Слатина, сопственост 
на Јонузи Шоуки Иса од с.Слатина-Тетово, за цена од 
80.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-

Бр. 27-Стр, 1675 

то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство, 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул, "ЈНА" бр 41/А, Тетово, 

^^^^^^^^^^^^ (12792) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр, 
957/2, нива, на м,а, "Лозје", класа 4, со површина 118 
м2, опишано во ПЛ бр, 335 на КО Г.Речица, сопстве-
ност на Фејзулаи Џемаил Исмет од с,Г,Речица-Тетово, 
за цена од 82.600,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул, "ЈНА" бр 41/А, Тетово, 

(12793) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр, 1374,, 
на м.в. "Виница", шума класа 5, со површина 1627 м2„ 
заведена во ПЛ бр. 35 на КО Јелошник, сопственост 
на Милошевски Форко од с.Јелошник, а со место на 
живеење во с.Глоѓи, Тетово, за цена од 15.000,00 де-
нари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимоски, ул."ЈНА" бр 10, 
Тетово. (12794) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 12/25 идеал-
ен дел од КП бр. 1/1 на м.е. "Трн", нива класа 2, со по-
вршина 9605 заведена во ПЛ бр, 154 на КО Ратае, 
сопственост на Деспотовски Миле од Тетово, за цена 
од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "СлужСен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимоски, ул."ЈНА" бр 10, 
Тетово. (12795) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 164/1, 
на м.е. "Грашарка", нива класа 5, со површина 729 м2 и 
под иста КП бр. 164/1, нива класа 4, со површина од 
2000 м2 или вкупно 2729 м2, заведена во ПЛ бр. 614 на 
КО Стенче, сопственост на Дабевски Стојан од 
с.Стенче, а со место на живеење во Гостивар, за цена 
од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимоски, ул."ЈНА" бр 10, 
Тетово. „ „ ^ (12796) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино-
вон, парцела бр. 1081/2 во м.в. "Градиштенива со 
површина 4820 м2 во КО Неготино-вон, сопственост 
на Пашов Наил, ул. "Антигона“ бр. 50, Неготино, за 
цена од 112.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело, ул."Маршал Тито“ бр.138, 
Неготино. (12797) 

Се продава недвижен имот нива класа 5, на КП бр. 
2305/5, на м.в. "Поле1', површина 600 м2, КО Долно 
Соње, сопственост на Бранко Крстевски од Скопје. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Снежана Сарџовска, ул."Иван Козаров“ 
бр. 24, лок 23 (ДТЦ "Стара Рампа"Скопје. (12653) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на 
КП бр. 5683/12, план 27, скица 45, м.в. "Чивчинас", кл-
аса 4, површина 451 м2 во КО Кучевипгге, сопственост 
на Андонов Коста, ул. "Коце металец“ бр. 1-2/4, Ско-
пје, за цена од 1.000,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена Од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите зга прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Косев Михаил, ул.“Беласица“ бб, Скопски 
саем, Скопје. ^ ^ ^ ^ ^ (12803) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП 2203, 
во КО шишево, план 5, скица 10, м.в. "Шкрки", класа 
3, со површина 802 м2, сопственост на Инчевски Ди-
митрија Радоснава, за цена од 120.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Слободан Поповски, ул."Даме Груев“ бр. 7 
мезанин, Скопје. (12970) 

Се продава земјоделско земјиште-пасипгге, на КО 
Булачани, на КП бр. 288, на м.в. "Коштан", класа 6, 
површина 2123 м2, заведено во ПЛ бр. 729, сопственост 
на Ристовска Будимка и тоа 24/28 идеален дел. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ^ ."Ан-
тон Попов“ бр.77 б. Гази Баба, Скопје. (12981) 

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 
548 на м.в. "Купријан", класа 7, со површина 2804 м2 

опишано по ПЛ бр. 603 на КО Батинци, сопственост 

на Атанасовски Петко, Ангеле и Ѓорѓија по 1/3 иде-
ална третина за цена од 210,00 денари за м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаи^Оошје. 

Се продава земјоделско земјиште во КО Брушани, 
Кавадарци, КП бр. 581, план 7, скица 19, м.в. "Грнча-
ровец“, култура лозје, класа 5, со површина 6344 м2 во 
сопственост на Анѓел Мишков од Кавадарци, видно од 
ПЛ бр. 20, за цена од 115.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов“ бб, 
Кавадарци. (13456) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 
1 вон, КП бр. 7655, план 014, скица 014, м.в. "Желкин 
Дол“, култура нива, класа 3, со површина 6509 м2 и тоа 
3000 м2во сопственост на Васил Мукаетов од Кавадар-
ци, видно од ИЛ бр. 340, за цена од 64.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов“ бб, 
Кавадарци. ^ ^ ^ ^ ^ ^ (13457) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 15533/2, 
со површина 11040 м2 во КО Велес, м.в. "Река Вар-
дар“, нива класа 3, сопственост на Попов Љубе од Ве-
лес, за цена од 15.000 ДМ. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Миодраг Стојановски, ул."Гоце Делчев“ 
бр. 4, Велес. (13458) 

Се продава дел од 1/2 (една идеална половина) од 
недвижен имот КП бр. 1734, план 8, скица 42, на м.в. 
"Плошник", шума класа 3, со површина 962 м2, КП бр. 
1989, план 8, скица 18, на м.в. "Голема Дупка“, Шума 
класа 3, со површина 1124 м2, КП бр. 2325, план 11, 
скица 22, на м.в. "Голем рид“, ливада класа 8, со по-
вршина 829 м2, КП бр. 2936, план 5, скица 7, на м.в. 
"Село'', под објект со вкупна површина 104 м2 и КП 
бр. 2936, план 5, скица 7, на м.в. "Село'', двор во вкуп-
на површина 117 м2, по ПЛ бр. 67 во КО Рогачево, 
сопственост на Синадиновска Даница од с.Добропгге, 
за цена од 240.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, Писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Тодор Бошковски, ул."ЈНА" бр.61, Тето-
во. (13459) 

Се продава земјоделско земјишта нива на КП бр. 
3094/2, план 65, скица 480, м.в. Пржолот“, класа 3, со 
површина 1605 м2, за купопродажна цена од 20.000,00 
денари, и нива на КП бр. 3481, план 75, скица 508, во 
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м.в. "Друм“ класа 3, со површина 2179 м ,̂ за купопро-
дажна цена од 30.000,00 денари и двете евидентирани 
во ПЛ бр. 701, КО Сирково, издаден од РГУ Одделе-
ние за премер и катастар Кавадарци, сопственост на 
Јанев Никола Петре, ул. И.Л.Рибар“ бр. 4/7, Скопје. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нушка Стојаноска, ул."ЈНА1' бр. 45, Ка-
вадарци. (13460) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 2268, план 
11, скица 34, м.в. Село“, култура нива, класа 4, со по-
вршина 216 м2, заведена во ГОГ бр. 35 на КО Пчиња, 
сопственост на Цаневски Новко, ул. "3-та МУБ" бр. 
79, Куманово, за цена од 30.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул.“ 11 Октомври“ бр 1а. 
Куманово. (13461) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 1781, план 
4, скица 41, м.в. Г.Краиште“, култура нива, класа 5, 
со површина 1254 м2 и КП 1781, план 4, скица 41, м.в. 
"Г.Краиште", култура нива, класа 4, површина 600 м2, 
заведени во П л бр. 463 на КО Отља, сопственост на 
Алили Зејадин од с.Отља Куманово, за цена од 
60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, вр рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул.“П Октомври“ бр 1а, 
Куманово. (13462) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 2016, план 
7, скица 13, м.в. "Корија'', култура нива, класа 5, со 
површина 4250 м2, заведени во ГОГ бр. 796 на КО Ло-
пате, сопственост на Диковска Славица од с.Лопате и 
Илиевски Гроздан од с.Лопате, Куманово, за цена од 
80.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул.“ 11 Октомври“ бр 1а, 
Куманово. (13463) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 61, план 2, 
скица 2, м.в. "Преслаб", култура нива, класа 4, со по-
вршина 8827 м2 и КП 3292/2, план 12, скица 36, м.в. 
''Ливади“, култура нива, класа 5, површина 341 м2, за-
ведени во Ш1 бр. 469 на КО Пчиња, сопственост на 
Трајковски Горги од ул. ''Љуботенска“ Бутел, Скопје 
и Трајковски Славко ул. "Л.Гера" бр. 16/19, Скопје, за 
цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, писмено да се4 

изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул.“П Октомври“ бр 1а, 
Куманово. (13464) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/4 (една 
идеална четвртина) од нива на КП бр. 186, м.в. "Се-
ло'', класа 4, со површина 440 м2, заведена во ПЛ бр. 2, 
за КО Прељубје и нива на КП 474 на м.в. "Вича" кла-
са 6, површина 5966 м2 заведена во ПЛ бр. 73 за КО 
Прељубје, сопственост на Дурковски Благој Митко од 
с.Прељубје - Ресен, за цена од 260.905,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул."Ленинова'' бр. 67, 
Ресен. (13465) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 
бр. 17о5, дел 2, м.в. "Волкодер", класа 4, со површина 
9,26 ари, и нива на КП 1766 дел 2, на м.в. "Вокодер" 
класа 4, површина 8,10 ари заведени во ПЛ бр. 453 за 
КО Болно, сопственост на Апостоловски Кире Јордан 
од Скопје, за цена од 101.209,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул.''Ленинова“ бр. 67, 
Ресен. (13466) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП 
бр. 1247, м.в. "Каменче", класа 1, со површина 1786 м2, 
заведена во ПЛ бр. 152, за КО Љубојно, сопственост 
на Алабаковски Лазо Ламбро од с.ЈБубојно-Ресен за 
цена од 160.740,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, Бо рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на РМ“, писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул."Ленинова0 бр. 67, 
Ресен. (13467) 

Се продава земјоделско земјиште, две идеални тре-
тини односно 5086 м2 од КП бр. 99, нива, класа 3, со 
вкупна површина 7629 м2, на м.в. "Бузулец" опишано 
во ПЛ бр. 291 на КО Мороишта, сопственост на Мијо-
ска Митра, Мијоски Новен и Мијоски Љубомир од 
Скопје, за цена од 1.953.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Вирѓинија Баута, ул."Струшки кепенци“ 
бр 1, Струга. (13468) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
1562/4 на м.в. "Прековец", нива класа 3, со површина 
832 м2, опишано по ПЛ бр. 1599 на КО Боговиње и 1/2 
(една идеална половина) од КП бр. 1562/8 на м.в. 
Прековец“ пат во површина од 82 кг опишано по П Л 

бр. 615 за КО Боговиње, сопственост на Хавзију Јусуф 
Ружди од с.Пирок-Тетово, за цена од 16.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул.“ЈНА“ бр.41, Тетово. 
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Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
475/2, нива, на м.в. "Поводеници", класа 3, со површи-
на 9098 м2, опишано во ПЛ бр. 5459 на КО Прилеп, се 
продава само 1/4 (идеална четвртина) сопственост на 
Ристески Киро, ул. "Б.Корчагин" бр. 40, Прилеп, за 
цена од 33.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Славејко" бр 8, 
Прилеп. (13470) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 981, 
нива, на м.в. "Пепелиште", класа 4 и 5, со површина 
2548 м2, опишано во ПП бр. 69 на КО Ропотово, соп-
ственост на Стефаноска Добрица, ул. "Кеј 9-ти Сеп-
тември" бр. 6/14, Прилеп, за цена од 33.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул."Андон Славејко" бр 8, 
Прилеп (13471) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 10/3, 
нива, на м.в. "Калканица", класа 5, со површина 4412 
м2, опишано во ПЛ бр. 54 на КО Селце, сопственост на 
Ристеска Даница, ул. "Ј.Јорданоски" бр. 60-а, Прилеп, 
за цена од 14.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Боге дамески, ул."Андон Славејко" бр 8, 
Прилеп (13475) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
5712/1, градина, на м.в. "Голомешница", класа 2, со по-
вршина 2831 м% опишано во П Л бр. 970 на КО Кри-
вогаштани, сопственост на Денкоска Анита, ул. Е. 
Кардељ" бр. 61, Скопје, за цена од 40.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да с,е достават 
до нотарот Боге дамески, ул."Андон Славејко" бр 8, 
Прилеп. ' (13473) 

Се продава земјоделско земјиште ичгоа 1/4 идеален 
дел од КП бр. 1158-3-4, нива, класа 3, на м.в. "Прека-
че", со површина 11047 м2, заведена во ПЛ бр. 1239 на 
КО Чегране, сопственост на Амети ,Теки Агим од 
с.Чегране, за цена од 200.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Зулфикар Сејфулаи, ул."КеЈ Братство" бр 
5-А, Гостивар. (13474) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/12 (една 
идеална дванаестинка) од КП бр. 2112 на м.в. "Село", 
пат во површина 463 м2, опишано по ПЛ бр. 950 на КО 
Пирок, сопственост на Рецепи Сабита Џемиљ, и 1/12 
(една идеална дванаестинка) од КП бр. 2112 на м.в. 
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"Село", пат во површина 463 м1, опишано по ПЛ бр. 
950 на КО Пирок, сопственост на Рецепи Сабита 
Билал, за вкупна цена од 80.000,00 денари. 

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

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

(13475) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП вр. 
2794, план 12, скица 34, во м.в. Авди Гроб", нива кл-
аса 4, со површина 469 м2, КП вр. 2795, план 12, скица 
34, во м.в. "Авди Гроб", нива класа 3, со површина 
1249 м2 и трстици од 3 класа во површина 48 м̂  заве-
дени во ПЈ1 вр. 346 за КО Лојане, сопственост на Ми-
циќ Славољуб од с.Тавановце, Куманово 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски, ул."Ленинова" вв, 
Куманово (13476) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 (по една 
идеална половина) од КП врг2918 на м.в. "Камен 
мост", нива класа 3, со површина 3577 м2 и од КП вр. 
2919 на м.е. "Камен мост", нива класа 3, со површина 
1186 м2 и двете во КО Струга по ПЛ вр. 2014, сопстве-
ност на Исмаили Исмаил Кадри од ^Заграчани, за 
цена од 128,00 денари за м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Сашо Ѓурчиноски, ул."Плоштад на Рево-
луција " бб, Струга. (13477) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Ѓопчели-
нива, на КП бр. 39/3, во м.в. "Авлија", класа 6, со повр-
шина 1077 м2, нива на КП бр. 62, м.в. "Сучкт", класа 6, 
со површина од 2358 м2, нива на КП бр. 70, м.в. " Суч-
кт", класа 5, со површина од 2304 м2, нива на КП бр. 
71, м.е. "Сучкт", класа 6, со површина од 3099 м2, нива 
на КП бр. 96, м.в. "Авлија", со површина од 2483 м2, 
пасиште на КП бр. 96, м.в. "Авдија , класа 6, со повр-
шина од 2483 м2, пасишште на КП бр. 97, м.в. "Авди-
ја", класа 5, со површина од 1382 м , нива на КП бр. 
105, м.в. "Каравучук"; класа 6, со површина од 2800 м2, 
пасиште на КП бр. 106, м.в. "Карабучук", класа 5, со 
површина од 118о1 м2, пасиште на КП бр. 108, м.в. 
"Каравучук", класа 4, ср површина од 202о м2 сите во 
сопственост на Амети Кемал од с.Гопчели-Валандово, 
за цена од 1.000,00 ДЕМ во денарска противвредност. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр 4, 
Гевгелија. (13478) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Јосифово-
нива, на КП бр. 1606/2, план 12, скица 70 во м.в. Под 
Насип", класа 2, со површина 3000 м2 во сопственост 
на Динев Ристо од Гевгелија и Динев Ангел од с.Јоси-
фово, за цена од 20.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада ГГрочкова, ул."Васо Карајанов" бр 4, 
Гевгелија. (13479) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Ѓопчели-, 
пасиште, на КП бр. 48, во м.в. "Авдија", класа 5, со по-
вршина 440 м2, пасиште на КП бр. 50, м.в. "Авдија", 
класа 5, со површина од 285 м2, нива на КП бр. 72, м.е. 
"Сучкт", класа 6, со површина од 2304 м2, нива на КП 
бр. 73, м.в. "Дуванџик", класа 7, со површина од 4509 
м , нива на КП бр. 91, м.в. "Авдија", со површина од 
245 м2, нива на КП бр. 107, м.в. "Ќарабучук', класа 5, 
со површина од 8124 м2, нива на КП бр. 116, м.в. "Суч-
ѕт", класа 5, со површина рд 3127 м2, во сопственост на 
Кемалиева Фатиме од с.Гопчели-Валандово, за цена 
од 1.000,00 ДЕМ во денарска противвредност. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр 4, 
Гевгелија: (13480) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат под назив: "Совет на општина Гази 
Баба - Скопје". (13883) 
Тркалезен печат и штембил под назив:"Трговско прет-

пријатие "Бетехна" д. о. о. Скопје". (14043) 
Тркалезен печат и штембил под назив:"Претпријатие 
за застапување трговија и услуги на големо и мало 
"Симпекс" д.о.о. Скопје". (14369) 
Тркалезен печат и штембил под назив:"Т.Д. за трго-

вија на големо и мало "БИ - ДА - КО" Олга д о о е л 
Скопје". (14372) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Чековна картичка бр.8878-90,издадена од Стопанска 
банка а.д. - Скопје на име Бранислав Михајловски, 
Штип. (12937) 
Чековна картичка бр.6495/83,издадено од Стопанска 

банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Весна 
Трајкова,ул."Ц.Јованова" бр. 14,Штип. (13004) 
Свидетелство за 8оддсление на име Мирчески Даниел, 

ул."Р.Секирчанец"бр. 2,Прилеп. (12930) 
Свидетелство на име Каритан Ферати, ул."Охридска" 

бр.12,Тетово. (12931) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година на име Мухареми 

Гезмије,Тетово. (12934) 
Свидетелство на име Идризи Фадил,с.Форино,Гос-

тивар. (12935) 
Свидетелство на име Љатифи Бурим,с.Желино, 

Тетово. (12938) 
Свидетелство на име Стојчев Ванчо,ул."К.Баир"бр.19, 

Радовиш. (12939) 
Свидетелство за 1 година,издадено од ДСМУ "Јане 

Сандански"-Штип на име Сашко Наков,Свети Николе. 
Свидетелство на име Којчева Марија,с. Долни Дисан, 

Неготино. 4 (12943) 
Свидетелство на име Ораноски Садику, с.Дебрешге, 

Прилеп. (12948) 
Свидетелство на име Салиу Исак, с. Фори но ̂  Гостивар. 
Свидетелство на име Георгиевски Раде, с.Киселица, 

Крива Паланка. (13008) 
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Свидетелство на име Весија Салиоски, с. Житоше, 
Прилеп. (13015)' 
Свидетелство на име Зија Весели,с.Порој,Тетово. 
Свидетелство на име Локман С Помие,с. Бузалково, 

Велес. (13022) 
Свидетелство на име Богатинов Стојанче,с.Чешиново, 

Кочани. (13023)' 
Свидетелство за 8 одделение на име Маркова Маја, с. 

Спанчево, Кочани (13024) 
Пасош бр. 971259/97, издаден од УВР - Тетово на име 
Бериша Нухман, с. Отушиште, Тетово. (41923) 
Пасош бр. 1289495/99,издаден од УВР - Велес на име 

Гошев Зоран, ул." С. Ефтовски" бр. 2 а,Велес. (12920) 
Пасош бр. 1003660/97, издаден од УВР - Скопје на име 

Беким Халили, ул."Ц.,Димов" бр. 116,Скопје. (12969) 
Пасош бр.955703/96,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Јусуфи Адем, с. Кондово,ул."2"бр.83,Скопје. (13010) 
Пасош бр. 1010386/97,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Илиќ Урош, ул."Коста Новаковиќ" бр.22-3/3,Скопје. 
Пасош на име Исније Таири,с.Нераште,Тетово.(13018) 
Пасош бр.569864/95,издаден од ОВР - Велес на .име 

Јовановски Стојче, с.Отовица,Велес. (13035) 
Пасош бр.534160/94,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Гакова Риза, ул."Н.Мартиновски"бр.25,Скопје. (13036) 
Пасош бр.834867/96, издаден од ГУВР - Скопје на име 

Суљов Африм,ул."1800" бр.32,с.Идризово,Скопје. 
Пасош бр.0497069, издаден од УВР - Гевгелија на име 

Станчев П.Андон,ул."Пролетерска"бр.бр. ^,Богданци, 
Пасош бр. 1329105 на име Дојрановска Славица, ул. 

"Караорман" бр. 3,Гевгелија. (11843) 
Чекови од бр. 00800207 до 00800215, од тековна сметка 

бр.7670-79 на име Сашо Стојановски,ул."Димитар Вла-
хов" бр.48,Битола. (12944) 
Чекови од бр. 3689551 до 3689570, од тековна сметка 

бр.749753,издадени од Поштанска штедилница -Скопје 
на име Митова Ратка,Скопје. (12964) 
Работна книшка на име Арбутина Олга,Скопје.(12925) 
Работна книшка на име Стојкова Лилјана,с.Дрћжево 1, 

Струмица. (12927) 
Работна книшка на име Стојковски Томе,с.Дражево 1, 

Струмица. (12928) 
Работна книшка на име Мефахир Сусана,ул."Ј.Пипер-

ката'^.3,Битола. (12929) 
Работна книшка на име Ислами Рефет,с.Равен,Гос-

тивар. (12936) 
Работна книшка на име Ѓоргиева Снежана, Свети 

Николе. (12941) 
Работна книшка на име Цветаноска Снежана, Прилеп. 
Работна книшка на име Грашкоска Даница,Прилеп. 
Работна книшка на име Зудије Мемиши,Тетово.(12949) 
Работна книшка на име Мифтари Ќефсер,'Гетово. 
Работна книшка на име С.елими Сафет, с. Речане,Гос-

тивар. (12951) 
Работна книшка на име Горевски Ацо,Охрид. (12953) 
Работна книшка на име Имероски Мустафа,Струга. 
Работна книшка на име Тркл Бисерко,Прилеп. (12958) 
Работна книшка на име Глигороска С.нежана,Прилеп. 
Работна книшка на име Османи Фериз,с.Видуше,Гос-

тивар. (12960) 
Работна книшка на име Насуфоска Шефије,Гостивар. 
Работна книшка на име Кадриоски Гафур, с. Жиров-

ница,Гостивар. (12962) 
Работна книшка на име Ајдари Риза,с.Врбјанс,Гос-

тивар. (12963) 
Работна книшка на име Оџсски Тасим, с. Жировница, 

Гостивар. , (12966) 
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Работна книшка на име Алуси Намик,с. Жировница, 
Гостивар. (12967) 
Работна книшка на име Мифтари Нусрет, с. Жиров-

ница,Гостивар. (12968) 
Работна книшка на име Ѓорѓевиќ Софија,Скопје. 
Работна книшка на име Ѓоѓиевски Васе,Скопје.(12972) 
Работна книшка на име Попоска Слаѓана, ул.МС.Симо-

новски'^ Л 6,Гостивар. (12973) 
Работна книшка на име Ончева Александра ,Скопје. 
Работна книшка на име Туѓо Селим,е. Жировница, 

Гостивар. (12975) 
Работна книшка на име Картоски Абедин, с. Жиров-

ница,Гостивар. (12976) 
Работна книшка на име Абдули Исмет, с. Требиште, 

Гостивар. (12977) 
Работна книшка на име Османи Васвије, с. Видуше, 

Гостивар. - (12978) 
Работна книшка на име Рамадани Зекир, с.Требиште, 

Гостивар. (12979) 
Работна книшка на име Сефедини Асан, с.Врбјане, 

Гостивар. , (12980) 
Работна книшка на име Јашари Мазлам, ^Жировница, 

Гостивар. (12982) 
Работна книшка на име Мусаи Илбер,ул."Мари-

нова" бр. 17,Гостивар. (12983) 
Работна книшка на име Шабани Иљмија,с.Жиро^ница, 

Гостивар. (12984) 
Работна книшка на име Арслани Џеват,с.Жировница, 

Гостивар. ' - (12985) 
Работна книшка на име Арифи Ирфан,с.Врбјане,Гос-

тивар. (12986) 
Работна книшка на име Ејупи Насер, ̂ Присојница, 

Гостивар. (12987) 
Работна книшка на име Салиу Сеат, с.Врбјане,Гости-

вар. (12988) 
Работна книшка на име Шабани Алија, с. Врбјане, 

Гостивар. (12989) 
Работна книшка на име Ибраимоска Анифа, ̂ Косо-

врасти,Гостивар. (12990) 
Работна книшка на име Ајдари Зекир,с.Врбјане,Гос-

тивар. (12992) 
Работна книшка на име Рашити Муса,с.Ростуше,Гос-

тивар. (12993) 
Работна книшка на име Арслани Насер, с. Врбјане, 

Гостивар. (12994) 
Работна книшка на име Шаќири Џеладин,с.Врбјане, 

Гостивар. (12995) 
Работна книшка на име Томеска Силвана,ул."М. Угри-

новамбр.56,Гостивар. (12996) 
Работна книшка на име Арсланоски Н^мик, с. Жиров-

ница,Гостивар. (12997) 
Работна книшка на име Абдиу Џелал, ̂ Требиште, Гос-

тивар. (12998) 
Работна книшка на име Мустафаи Агим,с.Врбјане, 

Гостивар. (12999) 
Работна книшка на име Рецепи Рецеп, с. Жировница, 

Гостивар. (13000) 
Работна книшка на име Џемал Мурсел и,Тетово.( 13006) 
Работна книшка на име Понова Звезда,Велес. (13007) 
Работна книшка на име Ди ("иво Салваторе,Битола. 
Работна книшка на име Зоран Милошески,Гостивар. 
Работна книшка на име Ѓоргиева Гургена, с. Лески, 

Виница. (13025) 
Работна книшка на име Ангеловски Бобан,Куманово. 
Работна книшка на име Орхидеја Срезоска,Гевгелија. 
Работна книшка на име Карајанов Горге,Гевгелија. 
Работна книшка на име Митева Роза,Струмица.(13034) 

Работна книшка на име Мирко Илиоски,Прилеп. 13044 
Работна книшка на име Адеми Бекир,с. Копанце, 

Тетово. (13053) 
Работна книшка на име Божиноска Даринка,с.Вруток, 

Гостивар. (13058) 
Работна книшка на име Веселка Спасојевиќ,Скопје. 
Воена книшка на име Љубе Ристески,с.Требеништа, 
Охрид. (12952) ^ 
Пасош бр. 1302866/99,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Фазли Буран,Скопје. (11790) 
Пасош бр. П 82215 на име Алији Аднан, с.Врапчиште, 

Гостивар. (11078) 
Даночна картичка ЕДБ. 5006993103019, издадена од 
Управа за приходи - Гевгелија на име ТП "Вики" -
Костадинов Славчо, с. Давидово, Гевгелија. (13642) 
Пасош бр.686637/95,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Нешиќ Маја,ул."Видое С.-Бато"бр. 19-1/1,Скопје.( 13303) 
Пасош бр.627013/95,издаден од ГУВР - Скопје, на име 

Стаменковска Верка, ул."Видое С.-Бато"бр.77-3/28, 
Скопје. (13309) 
Пасош бр.791908/95 ,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Идризи Дехран ,ул. "Селечка Планина"бр.2,Скопје.13341 
Пасош бр.761072/95,издаден од УВР - Куманово на име 

Алиса Куртиш, ул."Бајрам Шабани" бр.^,Куманово, 
Пасош бр.960266,издаден од ОВР - Кичево на име Та-

нас Богески,ул."11-ти Септември"бр.90,Кичево. (13407) 
Пасош бр. 1062834 на име Џајдари Зулкани,с. Топлица, 

Гостивар. (13426) 
Пасош бр.1090818 на име Османи Зулкани,с. Форино,' 

Гостивар. (13432) 
Огласот објавен во "Службен весник наРМ" бр. 19/2000 

за пасош бр.621001/95,на име Ќатовиќ Сулјка, с.Љу-
бош,Скопје, се сторнира. (13444) 
Пасош бр. 1055254 на име Сиљаноска Мирјана, ул. 

"Ѓорче Петров"бр. 12,Охрид. ' (13490) 
Пасош бр. 1046466 на име Исмаил Јахија, с. Оризаре, 

Куманово. (13491) 
Пасош бр.824045 на име Исмаили Ќефлија, с. Бродец, 

Гостивар. (13493) 
Пасош бр. 1148245,издаден од УВР - Битола на име 

Енис Јахнз,ул."Сремска" бр. 13,Битола. (13494) 
Пасош бр. 1302275/99,издаден од УВР-Скопје на име 

Сулејман Мурат, ул."Р.Петковски бр.4 а,Скопје.(13498) 
Пасош бр. 0825483/96,издаден од. УВР - Тетово на име 

Сами Сабат, с.Шемшово,Тетово. (13501) 
Пасош бр. 995730/97,издаден од УВР - Скопје на име 

Петровиќ Горица,ул."А. Митрев" бр. 1/1,Скопје.(13532) 
Пасош бр. 131186/93,издаден од УВР - Скопје на име 

Џемаили Сејфулислам,ул."Прохор Пчински" бр.53, 
Скопје. , (13540) 
Пасош бр. 1095761/98,издаден од УВР - Куманово на 

име Павловиќ Бинас,ул."Братство единство"бр.4,Кума-
ново. (13560) 
Пасош бр.745619/95,издаден од УВР-Скопје на име 

Младеновиќ Оливера, ул. "Јане Сандански" бр. 110-5/7, 
Скопје. (13608) 
Пасош бр. 1352880/2000, издаден од ГУВР-Скопје на 

име Андонова Е лисавета,ул. "Тодор Чангов"бр.25/2, 
Скопје. (13625) 
Пасош бр.0960890, издаден од УВР - Прилеп на име 

Ѓорѓиоски Златко,ул."Димче Антулески"бр. 16,Прилеп. 
Пасош бр.0232174/94,издаден од ОВР - Гостивар на 

име Идризи Абдурахим, с. Форино,Гостивар. (13644) 
Пасош бр. И 55195/98,издаден од УВР - Тетово на име 

Харун Адеми,с. Вешала,Тетово. (13767) 
Пасош бр. 1232153,издаден од УВР - Скопје на име 

Беадин Амзовски,ул."Челопек" бр.54,Скопје. (13775) 
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Пасош бр. 1011337,издаден од УВР - Гостивар на име 
Алиу Мујдин, с.форино,Гостивар. (13778) 
Пасош бр. 957678/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Стефановски Златимир,ул.иВосганичка"бр.68ж,Скопје 
Пасош бр. 1185128/99 на име Меноски Илми, с. Мило-

дежд а,Струга. г (13840) 
Пасош бр.524730 на име Стерфановиќ Бранко, ул. 

"Питу Гули"бр.5А ,Охрид. (13841) 
Пасош бр. 138671/93,издаден од ОВР - Струга на име 

Шеј Аџи,е. Велешта,Струга. (13842) 
Пасош бр.18044, издаден од ОВР-Струга на име Му-

рати Кибарет, с. Шум ,Струга. (13843) 
Пасош бр.246670/94,издаден од УВР - Тетово на име 

Ќанија Узаири,с. Урвич,Тетово. (13844) 
Пасош бр.614467/95,издаден од ОВР - Струга на име 

Села (Дервиши) Ермире,с. Делогожда,Струга. (13845) 
Пасош бр. 727118/95,издаден од УВР - Скопје, на име 

Путовиќ Горан,ул."Ѓ. Горевски" бр. 15 б,Скопје. (13879) 
Пасош бр. 1347297/2000,издаден од УВР - Скопје на 

име Смилев Бојан, ул.Ѓ. Петров бр. 1/1-1,Скопје. (13881) 
Пасош бр.30649.5,издаден од ОВР - Гостивар на име 

Ерол Сарачи, ул."Б.Кидрич"бр.56,Гостивар. (13884) 
Пасош бр.345954/94,издаден од УВР - Куманово, на 

име Дестани Шпенди, с. Лојане,Куманово. (13919) 
Пасош бр. П 09070/2000,издаден од УВР - Тетово на 

име Шакир Касами,с. Гргурница,Тетово. (13925) 
Пасош бр.458681/94,издаден од УВР - Тетово на име 

Дехари Пајазит, с. Гајре,Тетово. (13926) 
Пасош бр.1148135 на име Огненовски Васил, ул."Про-

биштипска"^.!,Битола. (13927) 
Пасош бр. 1180636,издаден од ОВР - Кичево на име 

Лика Африм, с. Зајас,Кичево. (13928) 
Пасош бр.0746687,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Горан Пешевски, ул."Јужноморавска бригада 2" бр.8, 
Скопје. (13931) 
Пасош бр.34518 на име Сами Феизовски, ул."Бори-

мечка"бр. 8,Битола. (13933) 
Пасош бр. 1342634/2000,издаден од УВР - Тетово на 

име Сехас Алија, с. Челопек,Тетово. (13939) 
Пасош бр.0314712/94,издаден од УВР - Крива Паланка 
на име Александар Велиновски,с. Дубровница,Крива 
Паланка. (13941) 
Пасош бр. 678014/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Хизри Адеми, ул."А. Авдовиќ" бр.53,Скопје. (13942) 
Пасош бр. 1306282 на име Гаврилова Емилија,ул."25 

Мај" бр. 18,Штип. (13943) 
Пасош бр, 1376093,издаден од УВР - Скопје на име 

Санев Петар, ул."К.Ј. Питу" бр. 24/2-17,Скопје. (13944) 
Пасош бр.980971/97 на име Татеши Беким,ул."Маркс 

Енгелс" бр. 13А,Струга. (13945) 
Пасош бр.980973/97 на име Татеши Ермира,ул. "Маркс 

Енгелс" бр. 13А,Струга. (13946) 
Пасош бр. 1017309/98 на име Селманоски Тасим, с. Ла-

буништа,Струга. (13950) 
Пасош бр.367178/94,издаден од ОВР - Струга на име 

Исмаили Васви,е. Франгово,Струга. (13951) 
Пасош бр. 1079354,издаден од УВР - Тетово на име 

Иљази Башким, с. Боговиње,Тетово. (13952) 
Пасош бр.0868143 на име Котевски Зоран, с. Трновци, 

Битола. (13953) 
Пасош бр. 1126579/98 на име Абдураман Џафероски, с. 

Јакреново,Крушево. (13954) 
Пасош бр. 477256/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Барачи Олгица, ул."М. Богоевски" бр. 52 б,Скопје. 
Пасош бр.5823051,издаден од УВР-Тетово на име Му-
рати Бесник, с. М.Речица,ул."167"бр.110,Тетово.(14049) 

Пасош бр. 1300749/2000,издаден од УВР - Крива Па-
ланка на име Кирилов Стојадин,ул."Кочо Рацин"бр.66, 
Крива Паланка. (14050) 
Работна книшка на име Дарко Здравковски,Скопје. 
Работна книшка на име Стојановска. Лепа,Скопје. 
Работна книшка на име Јаија Демирали, с. Грушино, 

Скопје. (13938) 
Чековна картичка бр. 1996401 и чековите од бр. 

3797912 до 3797915,издадени од Поштенска штедил-
ница - Скопје на име Диневска Петкана,Скопје. (13940) 
Свидетелство за 8 одделение на име Сефери Шерифе, 

с. Корито,Гостивар. (13922) 
Диплома за водо-инсталатер,издадена од ССУ "Коце 

Металец" - Скопје на име Тодоровски Љупчо, ул. "Гоце 
Делчев"бр. 141,населба Илинден, Скопје. (13932) 
Даночна картичка бр.4030994341554,издадена од Упра-

ва за приходи - Скопје наиме У.Т.П. "Цируси" увоз-
извоз д.о.о.,Скопје. (13924) 
Магнетна картичка бр.40120-601-407557,издадена во 

Скопје на име У.Т.П. "Цируси"увоз-извоз д.о.о.,Скопје.. 
Потврда бр.2889 на 544 акции, издадена од АД "Мак-
стил"-Скопје; потврда бр. 3083 на 473 акции, издадена 
од РЖ Вал.за ленти - Скопје; потврда бр.2865 на 23 
акции, издадена од РЖ "Економика" - Скопје; потврда 
бр. 2871 на 10 акции, издадена од РЖ Техничка кон-
трола - Скопје; потврда бр. 2889 за 26 акции, издадена 
од АДФ "Уготур" - Скопје; потврда бр. 2894 а 24 акции, 
идадена од РЖ "Транспорт" - Скопје; потврда бр. 2891 
за 6 акции, издадена од АД "Институт" - Скопје; 
Потврда бр. 2932 а 13 акции, издадена од АД "ОКПОР" 
- Скопје и потврда бр. 3075 за 788 акции, издадена од 
АД "Ладна валавница" - Скопје на име Нејази Бекири, 
Скопје. (13880) 
Работна книшка на име Зулбеар Рамадан,с.Буковиќ, 

Скопје. (13238) 
Работна книшка на име Василеска Љубица,Скопје. 
Работна книшка на име Андреевска Анета,Скопје. 
Работна книшка на име Николова Муша,Скопје.( 13340) 
Работна книшка на име Сашо Стојманов,Скопје. 13343 
Работна книшка на име Накова Убавка,Кочани. 13366 
Работна книшка на име Јованов Саше, Делчево. (13370) 
Работна книшка на име Ефтимов Ванчо,с.Габрово, 

Делчево. (13372) 
Работна книшка на име Петковска Лиле,с.Д.Оризари, 

Битола. (13400) 
Работна книшка на име Мамудоски Себајдин, ул."М. 

Козар" бр. 123,Прилеп. (13409) 
Работна книшка на име Ѓорѓиоска Милка,ул."Тризла" 

бр. 121,Прилеп. (13411) 
Работна книшка на име Зоран В аси левски,Тетово. 
Работна книшка на име Цветкоски Младен,Гостивар. 
Работна книшка на име Идриз Раман,Скопје. (13441) 
Работна ваташка на име Колиќ Семира,Скопје. (13488) 
Работна книшка на име Жанета Гелска,Скопје.( 13492) 
Работна книшка на име Љубица Карајкова,Гевгелија. 
Работна книшка на име Краљевски Зоран,Куманово. 
Работна книшка на име Јордановска Снежана, 

Куманово. (13519) 
Работна книшка на име Петар Поповски, с. Бистрица, 

Битола. (13543) 
Работна книшка на име Бојковски Стојан,Скопје. 
Работна книшка на име Калазиски Драги,с. Град, Дел-

чево. (13595) 
Работна книшка на име Чокиров Ванчо,Струга.(13619) 
Работна книшка на име Бежоски Блаже,Прилеп. 13635 
Работна книшка на име Мевмед Рашити,с. Ростуше, 

Гостивар. (13641) 
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Работна книшка на име Самарџиоски Сашо 10,Скопје. 

Работна книшкаиздаден од во Скопје на име Енвер Ре-
цепи,Скопје, (13656) 
Работна книшка на име Ајрула Кадри,е,Кондово, 

Скопје, (13714) 
Работна книшка на име Дегерли Алтан,Скопје.(13727) 
Работна книшка на име Иштреф Ала,Скопје. (13773) 
Работна книшка на име Исмаил Рамадан,Скопје. 13774 
Воена книшка ма име Митев Васил, кеј "ЗОАвгуст" 

бр,29,Виница, (13369) 
Воена книшка на име Големинов Сулемн,Виница, 
Воена книшка иа име Рустеми кемал,Скопје, (13776) 
Чековна картичка бр, 5782713,издадена од Комерци-

јална банка АД Скопје на име ,Милошевска Верка, 
Скопје. (13486) 
Чековна картичка бр, 1528238 и чековите од бр, 

5182015 до 5182032,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Салваринов Ташко,Скопје. (13487) 
Чековна картичка бр.0012886871 и чекови, бр. 

0090003623743 и 0090003623749,издадени од Комерци-
јална банка а.д. - Скопје ма име Петровска Јадранка, 
Скопје. (13650) 
Свидетелство за 8 одделение на име Спендиме Ис-

трефи, с Велешта,Струга, (13374) 
Свидетелство за 5 одделние на име Алатан Сеји, с, Ве-

лешта,Струга, (13375) 
Свидетелство за 8 одделение на име Неси Трена, с 

Велешта,Струга. (13376) 
Свидетелство за 8 одделение на име Фадиле Скендери, 

с Велешта,Струга. (13377) 
Свидетелство за 8 одделение на име Арменд Зуди 

Винца, с Велешта,Струга. (13378) 
Саиде гслство за 8 одделение на име Алиде Купа, с. 

Велешта,Струга. (13380) 
Свидетелство за 7 одделение на име Берије Шеху,с. 

Велешта,Струга. (13398) 
Свидетелство на име Арифовски Гевгени,с.Канат-

л ирци ,Прилеп. (13412) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мустафи Зимрие, 

ул,"Карин" бр,5 ,Тетово. " (13416) 
Свидетелства за 1. 2 и 3 година,издадени од ДСТУ 

"Наце Нуѓони"-Куманово на име Георгиевски Горан, 
Куманово, (13452) 
Свидетелство за 8 одделение на име Милошевски Јоле 

с.Оморапи-Богомила,Велес. (13499) 
Свидетелство за 8 одделение на име Златанова Вона, 

с. Чешиново,Кочани. (13513) 
Свидетелство на име Ончевски Душко,Берово. (13514) 
Свидетелство на име Спасов С.Васе, ул."Плачковица" 

бр.231 ,Радовиш. (13521) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ибраимоски 

Гулдин, ^Црнилиште, Прилеп. (13549) 
Свидетелство на име Јакупи Муртезан,с.Нераште, 

Тетово (13553) 
Свидетелство на име Ревјете Селами, с.Селце,Тетово. 
Свидетелство на име Метур Емрули,с.Добридол,Гос-

тивар. (13557) 
Свидетелство за 2 година на име Агрон Мисими,с. Бо-

говиње ,Тетово. (13565) 
( вилстелство за 5 одделение на име Мемедоски Џаил 

Фазансрија, Гостивар. (13568) 
Свидетелство за 4 одделение,издадено од ОУ "Кирил и 

Методиј" - с.Извор на име Давчески Иле,с. Извор, 
Велес. (13571) 
Свидетелство на име Алиева Манорија, ул. "Крали 

Марко" бр.41,Велес. (13573) 
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Свидетелство на име Бучкови^ Габриела, ул. "Д.Осо-
говски"бр.23,Виница, П 3582) 

Свидетелство на име Кочоски Драге,е. Сараќино, 
Тетово, (13637) 
Свидетелство на аме Сакири Реснпје, с. Стримница, 

Тетово (13640) 
Свидетелства за 1и 2 година, издадени од Фиек Учил, 

"М. М. Брицо" Скопје на име Данилов Дарко,Скопје 
Свидетелство за 2 година,издадени од "Орце Николов" 
Скопје на аме Ристовски Зоран,Скопје (13846) 

Диплома на име Бунковски Митко, с Ц.Двор,Ресен. 
Диплома на име Гетовски Миле,ул иПрвомајскаибр 14 

Штип. ^ (13522) 
Диплома,издадена од ГМО Виолина на име Костадин 

Богдановски, ул.мБ.Ѓорсвмбр.104 А,Велес. (13524) 
Диплома за средно образование, на име Орце Трај-

ковски кеј "8 Септемврн"бр 187/2,Радовиш (13623) 
Диплома на аме Роческп Киро,ул "ОрдеЧопела"бр.38 

Прилеп. (13630) 
Службена легитимација (даночен инспектор) па име 

Јане Атанасов, ул."Роза Петрова"бр. 102-5/14,Кочани 
Здравствена легитимација на име Демиров Абедин, 
"Рад пат"бр. 131 ,Штип. (13523) 
Здравствена легитимација на име Јованова Велика, с. 

Древено,Пробиштип.. (13626) 
Книшка на име Делебанов Томислав,ул."Т Пановски" 
бр. 17, Битола. (13629) 
М е с е ч н а карта на име Несторова Тања,с.Ратае, Те-

тово. (13638) 
Лична карта бр. 17736 и здравствен^ легитимација на 

име Поповска Нада, ул "8 Септември",Пробиштип 
Уверение за положен испит на име Мазлами Ибраим, 

с. Сенокос,Гостивар, (13421) 
Даночна картичка бр.4030995274508 на име "Таурус-

М",Струмица. (13184) 
Даночна картичка бр. 4030993346080,издадена од 

Управа за приходи на град Сскопје на име ОО на ОУ 
"Ацо Шопов",Скопје (13192) 
Даночна картичка бр 4027997119177,издадена од Упра-

ва за приходи - Струмица на име ТД "Митре - Маркет", 
Струмица. (13489) 
Даночна картичка бр.4027990105685издаден од Управа 

за приходи-Струмица на име ДПТУ "Инекс" ДООЕЛ,с 
Ново Кан,арево бр 27,Струмица. (13495) 
Даночна картичка бр.5030990122991,издадена од Упра-

ва за приходи на град Скопје на име СТД "Филип", 
Скопје. (13748) 
Чекови бр.0070004133282 од бр. 0120000279199 до 

0120000279203 и броевите 0070004040407,0070004040406, 
од тековна сметка бр.30387/95, издадени од Комерци-
јална банка а.д. - Скопје на име Глигоров Драган, 
Скопје. (13299) 
Чекови од бр. 0010004583646 до 0010004583662 (вкупно 
17 чека), од тековна сметка бр.54330/80,издадени од 
Комерцијална банка а д. - Скопје на име Гајдов Бори-
слав,Скопје. (13301) 
Чекови издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје -

Филијала - Штип на име Младеновски Миле,Штип. 
Решение за работа на име Османи Синази, с. Врап-

чиште,Гостивар. (13428) 
Пасош бр. 1093256/98,издаден од ОВР - Виница на име 

Димитров Ванчо, ул."Д. осоговски" бр.43,Виница.( 14056) 
Пасош бр. 867119/96,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Сел,мани Незир,ул."147 БИС" бр.13,Скопје. (14073) 
Пасош бр.727314/95, издаден од ГУВР - Скопје на 

име Дидара Сулејман,ул."Виргино" бр. 69,Скопје 
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(14077) Пасош бр, 1280063 на име Пеливанов Зоран ул 
"Страно Пинѓур" бр. 76,Кавадарци 
(14087) Пасош бр.700143/95,издаден од ГУВР - Скопје 
на име Ангелина Лазева,ул "Владимир 
Комаров"брЛ 4/340, Скопје. (14147) 
Пасош бр. 823129/96, издаден од УВР - Тетово на име 

Јонуз Љшш, ул "113" бр.26,'Тетово, (14242) 
Пасош бр, 1098853/98,издаден од УВР - Скопје на име 

Петар Шестаков,ул,"Ѓ,Казепов" бр 16/3-3,Скопје 14324 
Пасош бр. 166214 на име Мехареми Насуф,с Неготино, 

Гостивар, (14390) 
Пасош бр,090513,издаден од УВР - Гостивар на име 

Јонузи Рухит,с Добридол,Гостивар. (14391) 
Пасош бр.377881/94,издаден од УВР - Тетово на име 

Хасани Назмије,с. Орашје,Тетово. (14392) 
Пасош бр 377964/94,издаден од УВР - Тетово на име 

Хасани Јакуб,с, Орашје,Тетово. (14393) 
Пасош бр,999083/97,издаден од ОВР - Струга на име 

Опетчевска Венера, ул "27 Март"бр.47,Струга. (14396) 
Пасош бр.239471/94, издаден од ОВР - Струга на име 

Асани Фатмир,ул "Маркс Енгелс" бр.32/2,Стругар 14401) 
Пасош бр.0054б7, издаден од УВР - Гевгелија на име 

Авди Сали,ул,"Сконска"бр.7,Гевгелија (14404; 
Пасош бр.09б0895, издаден од УВР - При леи на име 

Ѓорѓиоски Златко,ул, "Димче Антулески"бр 16,Прилеп. 
Пасош бр 3762/92,издаден од УВР - Тетово на име 

Зеќирија Изети, с, Селце,Тетово. (14450) 
Пасош бр. 1323552, издаден од УВР - Скопје на име 

Митревска Татјана, ул "А. Демнневскн"бр,23/8,Скопје 
Пасош бр. 1371174/2000,издаден од УВР - Скопје на 

име Зелќуф Исени,ул."X Жеферовиќ 7" бр,25,Скопје. 
Пасош бр428828/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Алија Мухарем,ул,"Македонска Кос.Бриг" 32/14, 
Скопје. (14498) 
Пасош бр. 1005793/97, издаден од ГУВР - Скопје на име 

Јаневски Драги,ул."Партизански Пат"-41,Скопје. 14609 
Пасош бр 1207892,издаден од ОВР - Кичево на име 

Алијоски Расим, с, Србјани,Кичево. (14735) 
Пасош бр,399729,издаден од ОВР - Кичево на име Дер-

виши Илми, с. Д.Строгомиште,Кичево. (14737) 
Пасош бр. П14944,издаден од ОВР - Кичево на име 

Незироски Адиљ, с Стрелци,Кичево. (14740) 
Пасош бр0918459,издаден од ОВР-Неготино на име 
Илова Маја,ул."Цандо Коликов" бр 7,Неготино.(14749) 
Чекови бр 184663 и 184664, од тековна сметка бр. 13478 

издадени од Кредитна банка АД Скопје на име Пејов 
Зоран,Скопје. (14352) 
Работна книшка на име Атанасовска Виолета,Скопје 
Работна книшка на име Менковски Благоја,Скопје. 
Работна книшка на име Николова Драгица,Скопје 
Работна книшка на име Рабије Укали,Кичево (14554) 
Работна книшка на име Деароски СадрИЈа,с Дебреште, 

Прилеп, (14555) 
Работна книшка на име Демири Менсур,с Шипковица, 

Тетово. (14625) 
Воена книшка,издадена од Кавадарци на име Бакев 

Блашко,Кавадарци (14456) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "26 Јули" 

- Скопје на име Бајрам Шефкет,Скопје (14530) 
Свидетелство на име Димеска Афродита ул."Зла-

тибор" бр.49,Прилеп (14602) 
Свидетелство за 9 одделение на име Дојчинова Мара, 

с. Бонче,Прилеп (14606) 
Свидетелство на име Адеми Сингил, с Чегране,Гос-

тивар (14627) 
Диплома за завршен испит на име Бунтеска Крсте 

Џелен,ул "0.4опела"бр.20,Прилеп (14556) 
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Уверение бр.1/3060,издадено од Економски факултет -
Скопје на име Славко Саздов,Скопје, (14434) 
Уверение бр. 10-3/857/99 за положени испит и лида цено 

од Природно математички факултет - Скопје па име 
Светлана Донеска,Скопје И 4528) 
Даночна картичка бр 4030995171660,издадена од 

Управа за приходи Скопје на име "Голе 95!',Скопје 
Даночна картичка бр. 4030992163705, издадена од 

Управа за приходи Скопје на име "Снидиком'\Скогце 
Чекови бр.20004208190 и 20004208191, од тековна 
Сметка бр 00 П 884850,издадени од Комерцијална банка 
а,д - Скопје на име Оливера Наскова, Скопје (14559) 
Чекови бр 3751525 и 3824666, од Тековна сметка бр 

308269,издадени од Поштенска штедилница - Штип на 
име Тања Цикларска,Штип (14562) 
Чекови од бр 5180745 до 5180757, од тековна сметка 

бр.2457-83, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
ни име Крстевска Оливера,Скопје (14051) 
Чек бр 0110004153473, од 1ековна сметка бр 9623206, 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Борче Маневски,Скопје. (14220) 
Работна книшка на име Таир Калннка,Скопје (14063) 
Работна книшка на име Бајрами Ќенан с Сингелиќ, 

Скопје. (14064) 
Работна книшка на име Левков Донче, с Карбинци, 

Струмица. (14067) 
Работна книшка на име Трајковски Љупчо,Ск ?ијс 
Работна книшка па име Дарко Спасовски ,ПП ни (14071 ј 
Работна книшка на име Нишо Синани,! е нјв^ (14072) 
Работна книшка на име Антовски Игорчг,с Горно Ли-

сиче,Скопје. (14079) 
Работна книшка на име Јован Тодороски,Струга мор,! 
Работна книшка на име Јовановска Олгица,с Лесново, 

Штип. (14084) 
Работна книшка на име Веселиновиќ Драган, Бог-

данци (14085) 
Работна книшка на име Жаклина Димиќ, Гевгелија, 
Работна книшка на име Дијана Спасевска,Битола 
Работна книшка на име Гајур Османи.Гостивар.( 14095) 
Работна книшка на име Секуловски Методија,Битола. 
Работна книшка на име Здравески Росе, с Брест ,Ма-

кедонски Брод, (14097) 
Работна книшка на име ГОЈЧО Трендафилов.Кочани 
Работна книшка на име Стојмир Милионска,Крива 

Паланка. (14103) 
Работна книшка на име ЕрмиЈе Селана,Струга (14104) 
Работна книшка на име Јакимовски Турхан,Куманово 
Работна книшка на име Дуев Трајко, с. Гавато,Гев-

гелија. (14112) 
Работна книшка на име Сузана ХристовскаЛЈПтола 
Работна книшка на име Трајко Софроииоски Кичево 
Работна книшка на име Фадил Незироски,Прилеп 
Работна книшка на име Бајро Тариќ,Крушево (14120)' 
Работна книшка па име Луфи Аџибајрам,с.Вслешта 

Струга (14127) 
Работна книшка на име Буцков Крсто, с Негорци,Гев-

гелија. (14132) 
Работна книшка на име Емини Назим, с Стрелци, Ки-

чево (14134) 
Работна книшка на име Миноски Менде,с. Ореивец, 

Прилеп (14135) 
Работна книшка на име Кочоска Габриела,Прилеп 
Работна книшка на име Рамадани Адил,е Скудриње, 

Гостивар (14144) 
Работна книшка на име Јашари Мумин,с Буковиќ, 

Скопје, (14145) 
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Работна книшка на име Тупанчески Дончо, с. Волино, 
Охрид. (14178) 
Работна книшка на име Милошевски Душко,Битола. 
Работна книшка на име Гоце Китановски,Битола. 14202 
Работна книшка на име Темов Пане,Скопје. (14226) 
Чековна картичка бр.6705/95 на име Харалампиев 

Зоран,Штип. (14102) 
Чековна картичка бр.965676,издадена од Стопанска 

банка а.ц. - Скопје - Филијала - Штип на име Сашко 
Кировски, с. Злетово,Пробиштип. (14105) 
Чековна картичка на име Миндија Јао,Гостивар.(14133) 
Чековна картичка бр. П 307/44 на име Стојанов Ди-

митр,ул."П.Одреди" бр.37,Штип. (14193) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од Учил. за воз-

расни " А С Макаренко " Скопје на име Џемаиљ Изир, 
Скопје. (14058) 
Свидетелство на име Јускоски Абдула, с. Лабуништа, 

Струга (14068) 
Свидетелство за 8 ооделение на име Зибере Османи, 

Гостивар. (14074) 
Свидетелства за 1,2 и 3 клас на име Лидија Спенгар-

ска,Берово. (14075) 
Свидетелство на име Рамадани Сејнази,Куманово. 
Свидетелство на име Пале Цекова,Радовиш. (14083) 
Свидетелство на име Соња Јовичич,Велес. (14086) 
Свидетелство за завршено срено економско училиште 

на име Роберт Апостоловски,Прилеп. (14093) 
Свидетелства за 1 и 2 година на име Бесир Џемаили, 

Тетово. (14094) 
Свидетелство на име Јовески Бранко, Македонски 

Брод. (14098) 
Свидетелства за 2, 3, 4 џа име Мухареми Гезмије, 

Тетово. (14099) 
Свидетелство на име Шпреса Халили,с. Гајре,Тетово. . 
Свидетелство на име Светислав Додиќ,Куманово. 
Свидетелство за 8 одделение на име Лидија Китанова, 

Штип. (14108) 
Свидетелство за 8 одделение на име Фетија Мемедова, 

Делчево. (14116) 
Свидетелство на име Стојанов Цветко Тони,ул."9-ти 

Мај" бр. 12,Кочани. (14121) 
Свидетелство на име Жанета Здравеска,Прилеп. 14122 
Свидетелство" на име. Арсов Дејан,ул."К.Неделков" 

бр.52,Кочани. (14123) 
Свидетелство за 8 оддел.ение на име Марјан Сиџи-

моски, Прилеп. (14124) 
Свидетелство на име Каракасов Андреја,Пехчево. 
Свидетелство за 3 година на име Емин Лума,Тетово. 
Свидетелство на име Нацева Даниела,с. Каласлари, 

Велес. (14129) 
Свидетелство на име Назиф Лутфи,Тетово. (14130) 
Свидетелство на име ЈашајЈ Алији,Гостивар. (14131) 
Свидетелство за 4 одделение на име Јованоска Ратка, 

г с. Марул,Прилеп. (14137) 
Свидетелство на име И.Асани Деар,с.Пршовце, Те-

тово. (14139) 
Свидетелство на име Ибраим Саитовиќ,Тетово.(14140) 
Свидетелство на име Фаредин Саити,Тетово. (14141) 
Свидетелство на име Бајрами Амир,Гостивар. (14142) 
Свидетелство на име Милачки Винко,с. Разловци,Дел-

чево. (14176) 
Свидетелство за 8 одделение на име Величковска Со-

ња, с. Узем,Крива Паланка. (14177) 
Свидетелство на име Османоска Елвис, с. Лабуништа, 

Струга. (14182) 
Пасош бр.225418, издаден од УВР - Штип на име Мла-

деновски Игор, ул.ГКоаеовска" бр. 167, Штип; 

Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година и диплома на име 
Асани Гзим, с. Корошиште,Струга. (14185) 
Свидетелства за 1,2,3 и 4 година на име Јулија Ристова, 

ул."Партизанска"бр. 35,Радовиш. (14188) 
Свидетелство на име Митева Надица, ул."Солунска" 

бр. 17,Штип. (14190) 
Свидетелство за 8 одделение на име Маслак Сеида, с. 

Г. Оризари,Ве лес. (14196) 
Свидетелство на име Демираик Киер, с. Моране, 

Скопје. (14219) 
Дозвола за поседување и носење на оружје за питол и 

пушка,издаден од ОРР - Свети Николе на име Мерџан 
Муаремовски,Свети Николе. (14059) 
Диплома,издадена од У. С. С. О. "Димитар Влахов" 

Скопје на име Спасиќ Валентина,Скопје. (14057) 
Диплома, издадена од Угостелско училиште - Скопје 

на име Таир Калинка,Скопје. (14062) 
Диплома на име Исен Салији,Куманово. (14070) 
Диплома на име Хамиде С.Салиу,Куманово. (14076) 
Диплома за завршено средно училиште,издадена од на 

име Анита Дика, Струга. (14082) 
Диплома издадена од на име Емин Лума,Тетово.(14126) 
Диплома на име Неделковски Сашко,ул."Струшка"бр. 

23,Тетово. (14138) 
Диплома на име Ицков Томислав,ул."Б.Вулиц"бр.42, 

Тетово. (14143) 
Диплома на име Сикоски Живко, ул."У.Македонска" 

бр. 4,Струга. (14181) 
Чекови од бр.000378395Гдо 0003783955, од текековна 

сметка бр.7756976,издадени од на име Изјан Мемети, 
ул. "С.Томовиќ" бр.36-и-5,Куманово. (14113) 
Чекови од бр. 2316508 до 2316511, тековна сметка бр. 
10946572,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Зоран Георгиев ски, Скопје. (14228) 
Книшка на име Петрушевска Елизабета,Велес.(14109) 
Книшка на име Најдовски Атанас,с. Богомила,Велес. 
Книшка на име Брулик Мурадија,с. Оризари,Велес. 
Даночна картичка бр.5030986118360,издадена од Упра-
ва за приходи Скопје на име З Ф Д "Изградба",Скопје. 
Даночна картичка бр.4030994160320,издадена од Упра-

ва за приходи на град Скопје на име ППТ "Дам - Мак", 
Скопје. (14270) 
Даночна картичка бр.4008992100155 и сериски бр. 

0000629 на име "Пони експрес",Дебар. (14416) 
Чекови на име Јасмина Глигороска,Куманово. (14080) 
Книшка на име Алија Бејзароски,Македонски Брод. 
Решение на име Алим Алили,Гостивар. (14114) 

Ј А В Н И И О В И Ц И 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-19/75 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ ПО ВТОР ПАТ 

1. Набавувач на отворениот повик е Министерството за 
одбрана ул. „Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: 
2.1. Свежо овошје и зеленчук, еклери, јогурт, свежо 
млеко и леб за потребите на гарнизон Струмица - (ви-
дови и количини наведени во Список бр. 1.). 
2.2. Свежо овошје и зеленчук, јогурт и свежо млеко за 
потребите на гарнизон Куманово - (видови и количини 
наведени во Снисок бр. 1.)-
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2.3. Свежо овошје и зеленчук и јогурт за потребите на 
гарнизон Прилеп - (видови и количини наведени во 
Список бр.1.). 
2.4. Свежо млеко и јогурт за потребите на гарнизон 
Битола - (видови и количини наведени во Список 
бр.1.). 
2.5. Свежо овошје и зеленчук, леб, бурек, крофни, 
јогурт, свежо млеко, свежи јајца и свежо месо (јаг-
нешко, свинско и јунешко) за потребите на гарнизон 
Дебар - (видови и количини наведени во Список бр.1.). 
2.6. Свежо овошје и зеленчук, јогурт, свежо млеко и 
еклери за потребите на гарнизон Тетово - (видови и 
количини наведени во Список бр.1.). 
2.7. Списокот бр. 1 со одредените количини и други 
потребни елементи може да се види и подигне во Мини-
стерството за одбрана - ул. „Орце Николов“ бб, 
Скопје, во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба бр. 
512 или кај одговорното лице од Одделението за интен-
дантско обезбедување во просториите на напред наве-
дените гарнизони. 
2.8. Повикот е јавен отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
2.9. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавните набавки. 
2.10. Можност за поделба на набавката по видови на 
производи освен за гарнизон Дебар каде што набавката 
е неделива за дадените производи од Списокот бр. 1 и 
тоа: од реден бр. 1-5, од реден бр. 6-20 и за производите 
од реден бр. 21-24. 
4. Содржина на понудата 

- цена со пресметан данок. Данокот да е посебно 
пресметан и искажан во цената, 

- начин и услови на плаќање, 
- квалитет, 
- за свежото овошје и зеленчукот рабат на утврдена 

пазарна цена. 
5. Придружна документација 

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 
следната придружна докумеитација во оригинални при-
мероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 
32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното 
лице на понудувачот, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производство и 
испорака на бараните производи. 

5. Доставување на понудата 
- Понудата се доставуа согласно член 53 и 54 од 

Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ 
бр. 26/98). 

Понудувачите се должни понудите да ги достават на 
лице место на денот на јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6. Критериум за избор на најповолен добавувач 
- квалитет - 40%, 
- цена - 30%, 
- начин и услови на плаќање - 10%, 
- техничко технолошки можности за производство и 

испорака-20%. 
Јавното отворана на понудите во присуство на пону-

дувачите ќе се изврши по следното: 

Бр. 27-Стр. 1685 

- на ден 27.04.2000 година со почеток во 13,00 часот 
во просториите на Дом на АРМ Струмица. 

- на ден 27.04.2000 година со почеток во 09,00 часот 
во просториите на Дом на АРМ Куманово. 

- на ден 25.04.2000 година со почеток во 10,00 часот 
во просториите на Дом на АРМ Прилеп. 

- на ден 25.04.2000 година со почеток во 13,00 часот 
во просториите на Дом на АРМ Битола. 

- на ден 24.04.2000 година со почеток во 13,00 часот 
во просториите на Дом на АРМ Дебар. 

- на ден 24.04.2000 година со почеток во 09,00 часот 
во просториите на Дом на АРМ Тетово. 

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 
кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/28 21 52. Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за одбрана на Репу-
блика Македонија, објавува . 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/115 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Предмет̂  на јавното барање: 
1) Набавка на канцелариски потрошен материјал и 

наставни материјални средства по Список бр. 1. 
2) Набавка на потрошен материјал за информа-

тички средства по Список бр. 2. . 
3) Набавка - годишна претплата на странски 

стручни списанија за 2000 година од областа на медици-
ната наведени во Список бр. 3. 

Наведените списоци може да се подигнат во Мини-
стерството за одбрана секој работен ден во време од 
11,00 до 13,00 часот во соба бр. 708. 

Понудувачите имаат право да достават понуда за 
еден или повеќе делови од предметот на јавното барање 
дадени само во Списокот бр. 1 и 2. 

2. Во понудата да бидат дадени: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- предмет на понудата, 
- цена поединечна со пресметан данок на додадена 

вредност и царина, 
- рок на испорака, 
- рок и начин на плаќање, 
- производител и потекло на понудените средства. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- висина на цената 40 поени 
-квалитет 30 поени 
- рок на испорака 15 поени 
- рок и начин на плаќана 15 поени 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да 

ја достави следната придружна документација: 
- документ за бонитет издаден од носителот на плат-

ниот промет, во согласност со Правилникот за содржи-
ната на документот за бонитет („Службен весник на 
РМ“ бр. 26/98); 

- извод од регистрација на дејноста; 
- докумеит дека понудувачот не е во стечај или во 

процес на ликвидација издаден од надлежен орган; 
- документ дека не му е изречена мерка на безбед-

ност - забрана на вршење на дејност издадена од надле-
жен орган. 

Бараната докумеитација да се достави во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар. 

5. Понудата се додставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 
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Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите треба на Комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

Понудите што не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земат во 
предвид за разгледување. 

6. Понудувачите своите понуди да ги достават на 
лице место на денот на јавното отворање на понудите 
кое ќе се одржи во Министерството за одбрана ул. 
„Орце Николов“ бб, на ден 24.04.2000 година, со поче-
ток во 10,00 часот, по пошта или преку архивата на 
Министерството за одбрана. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои 
ознака „не отворај“ и број на овој отворен повик. 

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја 
содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот 
внатрешен плик ја содржи документацијата и носи оз-
нака „документација“ и точната адреса на понудувачот. 

7. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристиг-
нат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледу-
вани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 282-289. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ“ број 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за одбрана на Репу-
блика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 16-873/138 

1. Предмет на јавното барање: - Набавка на хигиен-
ски потрошен материјал и ситен инвентар за лична и 
колективна заштита по список број 1. 

Наведениот список може да се подигне во Мини-
стерството за одбрана секој работен ден во време од 
11,00 до 13,00 часот во соба 702. 

Понудувачите имаат право да достават понуда за 
еден или повеќе делови од предметот на јавното барање 
дадени во списокот. 

Набавката на бараните производи од списокот е со 
можност за поделба на количината. 

Испораката на бараните производи е̂  франко 
Скопје, Штип и Битола и тоа 50% до^26^0Ѕ/и 50% до 
20.07.2000 година. ^ -

2. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата, 
- цена, со данок, 
- рок на испорака, и 
- рок и начин на плаќање. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
-квалитет 40 поени 
- висина на цената . .30 поени 
- рок и начин на плаќана 20 поени 
- рок на испорака 10 поени 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да 

ја достави следната придружна документација: 
- документ за бонитет издаден од носителот на плат-

ниот промет во согласност со Правилникот за содржи-
ната на документот за бонитет („Службен весник на 
РМ“ број 32/98), 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во 

процес на ликвидација, издаден од надлежен орган, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност -
забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен 
орган. 

Бараната документација да се достави во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар. 

5. Понудата да се доставува во еден оригинален при-
мерок заверен и потпишан од одговорното лице на по-
нудувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 

Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите треба на комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земат во 
предвид за разгледување. 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Мини-
стерството за одбрана со почеток во 11,00 часот, петна-
есеттиот“ ден, сметајќи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. Во случај 
да петнаесеттиот ден се паѓа во деновите сабота, недела 
или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се 
изврши наредниот работен ден. 

Понудата да се достави на адреса Министерство за 
одбрана на Република Македонија ул. „Орце Николов“ 
бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе 
на лице место на денот на јавното отворана на пону-
дите. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака „не отворај“ и број на ова јавно отворање. Ко-
вертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затво-
рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт 
ја содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот 
внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи 
ознака „документација“ и точната адреса на понудува-
чот. 

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат 
по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат 
разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 28 21 67 и 28 23 84. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ“ број 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Министерството за одбрана на Репу-
блика Македонија, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-873/142 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПО-

НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКФАЛИФИКАЦИЈА) 
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувачот на јавниот повик е Министерството 

за одбрана на Република Македонија. 
2. Предмет на јавната набавка е прибирање доку-

ментација за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите како можни носители за набавка на разна 
интендантска опрема и конфекционирање по список 
број 1, кој може да се подигне во Министерството за 
одбрана секој работен ден во време од 11,00 до 13,00 
часот во соба 702. 

Понудувачите имаат право да достават документа-
ција за еден или повеќе делови од предметот на јавното 
барање дадени во списокот. 



7 април 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 27 - Стр. 1687 

Набавката на бараните производи дадени во списо-
кот е со можност за поделба на количината. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 
учество имаат сите правни и физички лида кои вршат 
стопанска дејност. 

И СОДРЖИНА 

Заинтересираните понудувачи се должни задолжи-
телно да ја достават следнава докумеитација за: 

- техничко-технолошки бонитет, 
- економско-финансиски бонитет, 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализирање на набавката, 4 

- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на набав-

ката, 
- немање на правосилна пресуда со која е изречена 

мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност, из-
дадена од надлежен судски орган, 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. 

Понудувачот кој ќе биде избран како најповолен ќе 
биде должен да достави банкарска гаранција во вред-
ност од 5% од вредноста на набавката. 

Бараната докумеитација да се достави во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар. 

Документите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и не ќе се земат во предвид за 
разгледување. 

Ј 
III ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Јавното отворање на документацијата во/присуство 
на понудувачите ќе се изврши во просториите на Мини^ 
стерството за одбрана со почеток во 10,00 часот, десет-
и о т ден, сметајќи од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на Република Македонија“. Во случај десет-
тиот ден да се паѓа во деновите сабота, недела или 
празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши 
наредниот работен ден. 

Документацијата за ограничениот повик се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака „не отворај“ и број на ова јавно барање. Ковер-
тот не смее да содржи никаква ознака со која би можел 
да се идеитификува понудувачот. 

Докумеитацијата да се достави на адреса Министер-
ство за одбрана на Република Македонија ул. „Орце 
Николов“ бб, Скопје, по пошта или преку архива или 
да се донесе на лице место на денот на јавното отво-
рање на понудите. 

Понудите кби ќе бидат доставени или пристигнат по 
истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани. 

Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите треба на комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на ограниче-
ниот јавен повик. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 28 21 67 и 28 23 84. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавните 
набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-11/214 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Предмет на јавното барање: 
1) Стоматолошки УНИТ единици со 

намештај 6 парчиња 

2) Лабораториски центрифуги 2 парчиња 
3) Дефибрилатор 9 парчиња 
4) Автоматски бројач за крвни елемеити. . . .2 парчиња 
Набавката е делива. 

Опис на опремата може да се подигне во канцела-
рија 705 во Министерството за одбрана. 

Понудувачот е должен да обезбеди: 
- упатство за употреба, чување и ракување на маке-

донски јазик. 
2. Во понудата да бидат дадени: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- предмет на понудата, 
- цена, со пресметан данок на додадена вредност и ца-
рина, 
- рок на испорака, 
- рок и начин на плаќање, 
- потекло на понудените средства. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според след-
ниве критериуми: 
- висина на цената 30% 
- квалитет ' 40% 
- рок на испорака 15% 
- рок и начин на плаќање . .15% 
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да 
ја достави следната придружна документација: 

- документ за бонитет издаден од носителот на плат-
ниот промет, во согласност со Правилникот за содржи-
ната на документот за бонитет („Службен весник на 
РМ“ бр. 26/98); 

- техничко-технолошка бонитет согласно член 23 од 
Законот за јавните набавки; 

- извод од регистрација на дејноста; 
- изјава дека понудувачот не е во стечај, потпишана 

од одговорно лице на понудувачот; 
- уверение дека не му "с изречена мерка на безбед-

ност - забрана на вршење на дејност. 
Бараната документација да се достави во оригина-

лен примерок или заверена копија од нотар, освен изво-
дот од регистрација на дејноста, кој може да биде неза-
верена копија. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок заверен и потпишан од одговорното лице на пону-
дувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 

Понудите што не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

6. Понудувачите своите понуди да ги достават во рок 
од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во весни-
кот „Нова Македонија“. „ 

Понудата да се достави на адреса: Министерство за 
одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Нико-
лов“ бб, Скопје, по пошта, 1 или преку архива или да се 
донесе во Воена болница наѓ јавното отворање кое ќе се 
одржи на ден 28.04.2000 година во 12,00 часот. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои 
ознака „н^ отворај“ и број на овој отворен повик. 

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја 
содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот 
внатрешен плик ја содржи документацијата и носи оз-
нака „документација“ и точната адреса на понудувачот. 

7. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристиг-
нат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледу-
вани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 28 21 68. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавните 
набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, обја-
вува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-ИУ215 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПО-

НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Општи одредби 
1) Набавувач на јавниот повик е Министерството за 

одбрана на Република Македонија. 
2) Предметот на! јавната набавка е прибирање доку-

меитација за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите како можни носители за набавка на: 

а) Готови лекови по Спецификација бр. 1. 
! б) Санитетски потрошен материјал по Специфика-
ција бр. 3, 4, 5, 6 и 7 (лабораториски, стоматолошки, 
завојни, материјали од гума и пластика, лабораториски 
садови и амбалажа и реагенси, хемикалии и ДЦД сред-
ства). 

в) Стоматолошки инструменти и прибор по Специ-
фикација бр. 2. 

г) Медицински инструменти и прибор по Специфи-
кација бр. 1. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 
учество имаат сите правни и физички лица кои се реги-
стрирани за вршење на ваква дејност. 

Набавката е делива. 
2; Содржина 
Заинтересираните понудувачи потребно е да доста-

ват докумеитација согласно со член 35 од Законот за 
јавните набавки, за: 

1. Техничко-технолошка бонитет 
- расположива опрема и други физички капацитети 

потребни за реализација на набавката, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на набав-

ката. 
2. Економско-финансиски бонитет. 
3. Немање на правосилна пресуда со која е изречена 

мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност, 
издадена од надлежен судсхр! орган и изјава од овла-
стено лице дека претпријатието не е во стечај. 

4. Документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност - комплет. 

Бараните докумеити да се достават во оригинален 
примерок или заверена копија од нотар, освен изводот 
од регистрација на дејноста, кој може да биде незаве-
рена копија. 

Докумеитите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за 
разгледување. 

Понудувачот е должен да обезбеди и: 
- упатство за употреба, чување и ракување, на маке-

донски јазик за сите средства, 
- за лековите, реагенсите, вакцините и хемикалиите 

најмалку една година рок на употреба (гаранција на 
исправност и употребливост), освен за оние кои имаат 
фабрички деклариран помал рок;- реализација на на-
бавката со сукцесивни испораки по барање на купува-
чот во текот на една година, начелно тримесечно. 

Документацијата за ограничениот повик да се до-
стави во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака „не отворај“ и бројот на овој ограничен 
повик (16-11/215). Ковертот не смее да содржи никаква 
ознака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. 

Крајниот рок на доставување на докумеитацијата по 
пошта или лично во соба 512 е 10 дена од објавувањето 
во „Службен весник на РМ“ на адреса: Министерство за 
одбрана на Република Македонија, ул, „Орце Нико-
лов“ бб Скопје, а може и лично да се донесе на денот на 

јавното отворање, кое ќе се одржи на 21.04.2000 година 
во 12,00 часот во просториите на Воената болница. 

Докумеитите кои ќе бидат доставени по истекот на 
дадениот рок нема да бидат разгледувани. 

Дополнителни информации можат да се добијат на 
телефон: 091/28 21 68. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јав-
ните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на АД Македонски Телеко-
муникации објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 32/00 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА КА-

Ј О В С К А КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАС. 
11 ОКТОМВРИ - ПРИЛЕП 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации Македонски 
Телекомуникации Скопје, ул. „Орце Николов“ бб, 
Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: Изработка на кабловска 
канализација во нас. 11 Октомври - Прилеп. 
1.3. Вид и количина: Градежно земјани работи по пред-
мер кој може да се подигне во канцелар^'ата бр. 33 на 
Самостојната градежна служба на набавувачот, на ул. 
„Маркс и Енгелс“ бр. 3 (во зградата на Агромеханика), 
секој работен ден за времетраењето на повикот од 10 до 
13 часот. 

Износот на надоместокот кој треба да се плати при 
подигањето на тендер документацијата е неповратен 
износ од 1.600 денари, на жиро сметка 40100-601-409621, 
даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска 
банка - Скопје. 
1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во 
согласност со Законот за јавните набавки. 
1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 

-цена 60% 
-бонитет 10% 
- начин на плаќање 10% 
- рок на изведба 4% 
-референца листа 8% 
кадровска опременост 4% 
техничка опременост 4% 

1.6. Рок на поднесување на понудите 20.04.2000 до 10,00 
часот. 
1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите 
позиции и вкупна цена изразена во денари. 
2.2. Цената треба да биде конечна, франко вградено на 
објект, со вкалкулирани сите даночни и царински обвр-
ски. 
2.3. Исплатата на договорените работи ќе ^е врши сук-
цесивно по доставени ситуации, без аванс. 
2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачателот. 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. Понудите треба да се достават во архивата на 
дирекцијата на АД Македонски Телекомуникации -
Скопје, ул. „Орце Николов“ бб. 
3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба 
да ја достават и следната придружна документација: 

- документ за бонитет, од носителот на платниот 
промет, чија содржина на докумеитот ја пропишува ми-
нистерот за финансии со правилник. Странското 
правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач 
треба да достави сертификат-извештај за бонитет изда-
ден од професионално репрезентативно тело на инду-
стријата, трговијата, з а н а е т ч и и т е , земјој|Шс1Што 
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или на професионално здружение, односно ревизорски 
извештај од странска ревизорска институција, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки; 

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или 
е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а; 

- извод односно потврда од судот дека на понудува-
чот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност согласно 
член 24 точка б. 
3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, 
кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот 
внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака 
„понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи доку-
ментацијата и ја носи ознаката „документација“. 
3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев 
агол треба да биде назначено „не отворај“, како и бро-
јот на барањето, а во средината на ковертот треба да 
биде назначена адресата на набавувачот. 
4. РОКОВИ 
4.1. Отворениот повик трае до 20.04.2000 година. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
20.04.2000 во 10,00 часот во Дирекцијата на АД за теле-
комуникации Македонски Телекомуникации во салата 
на 4-ти кат. 
4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои 
немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се раз-
гледуваат. 
4.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
За дополнителни информации, понудувачите можат да 
контактираат со Самостојната градежна служба на на-
бавувачот на тел. 141 415; 141 177. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јав-
ните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/89), Ко-
мисијата за јавни набавки на АД Македонски Телеко-
муникации објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 33/2000 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА АДАПТАЦИЈА И ЕН-
ТЕРИЕРА УРЕДУВАЊЕ НА ТГ САЛА СО ПОЗА-
ДИНСКИ КАНЦЕЛАРИСКИ ПРОСТОР И ГЛАВ-
НИОТ ВЛЕЗ ЗА ДЕЛОТ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕ-
КОМУНИКАЦИИ СО ВЛЕЗНА СКАЛИШНА ПАР-

ТИЈА ВО ОБЈЕКТ НА ПРТЦ КУМАНОВО 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации Македонски 
Телекомуникации Скопје, ул. „Орце Николов“ бб 
Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: Адаптација и ентериерно 
уредување на ТТ сала со позадински канцелариски про-
стор и главниот влез за делот на Македонски Телекому-
никации со влезна скалишна партија во објект на ПРТ1Д 
Куманово. 
1.3. Вид и количина: Градежни, градсжнозанатски, ен-
териеров работи, електрика и машинство по специфи-
кација, предмер и технички опис кој може да се подигне 
во канцеларијата бр. 33 на Самостојната градежна 
служба на набавувачот, на ул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3 
(во зградата на Агромеханнка), секој работен ден за 
времстрасното на повикот од 10 до 13 часот. 

Износот на надоместокот кој треба да се плати при 
подиганото на тендер документацијата с неповратен 
износ од 1.600 денари, на жиро сметка 40100-601-409621, 
даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска 
банка - Скопје. 
1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во 
а)гласност со Законот за јавните набавки. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
-цена 60% 
- квалитет 10% 
- бонитет 10% 
- рок на изведба 3% 
- начин на плаќање 5% 
- референтна листа 4% 
- кадровска опременост 4% 
- техничка опременост 4% 

1.6. Рок на поднесување на понудите 20.04.2000 до 12,00 
часот. 
1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите 
позиции и вкупна цена изразена во денари. 
2.2. Цената треба да биде конечна, франко вградено на 
објект, со вкалкулирани сите даночни и царински обвр-
ски. 
2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши сук-
цесивно по доставени ситуации, без аванс. 
2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачателот. 
3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. Понудите треба да се достават во архивата на 
дирекцијата на АД Македонски Телекомуникации -
Скопје, ул. „Орце Николов“ бб. 
3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба 
да ја достават и следната придружна документација: 

- документ за бонитет, од носителот на платниот 
промет, чија содржина на документот ја пропишува ми-
нистерот за финансии со правилник. Странското 
правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач 
треба да достави сертификат-извештај за бонитет изда-
ден од професионално репрезентативно тело на инду-
стријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството 
или на професионално здружение, односно ревизорски 
извештај од странска ревизорска институција, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки; 

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или 
е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а; 

- извод односно потврда од судот дека на понудува-
чот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност согласно 
член 24 точка б. 
3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, 
кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот 
внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака 
„понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи доку-
ментацијата и ја носи ознаката „документација“. 
3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев 
агол треба да биде назначено „не отворај“, како и бро-
јот на бараното, а во средината на ковертот треба да 
биде назначена адресата на набавувачот. 
4. РОКОВИ 
4.1. Отворениот повик трае до 20.04.2000 година. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
20.04.2000 до 12,00 часот во Дирекцијата на АД за Теле-
комуникации Македонски Телекомуникации во салата 
на 4-ти кат. 
4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои 
немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се раз-
гледуваат. 
4.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
За дополнителни информации, понудувачите можат да 
контактираат со Самостојната градежна служба“ на на-
бавувачот на тел. 141 415; 141 177. 

Комисија за јавни набавки 



Стр 1690-Бр 27 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 април 2000 

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавните 
набавки (,,Службен весник на РМ'" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Акционерското Друштво за 
телекомуникации „Македонски Телекомуникации" -
Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 34/00 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ПЕРСОНАЛНИ КОМПЈУТЕРИ И ЛАСЕРСКИ 

ПРИНТЕР!! 
(СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1Д. Набавувач АД „Македонски Телекомуникации," 
Скопје - Дирекција, со седиште во Скопје на ул. „Орце 
Николов" бб, 
1.2. Предмет на набавката: 

- персонални компјутери - Pentium III - 733 MHz 
- персонални компјутери - Pentium III - 600 MHz 
- персонални компјутери - Celeron - 600 MHz 
-- ласерски принтери HP 1100 
Персоналните компјутери да бидат од познат произ-

водител . 
1.3. Вид и количина: 

1. Персонални компјутери РШ - 733 MHz,-128 Ram-
bus Direct RAM (RDRAM), 15 min GB HDD (7200 
rpm), 256 KB Level 2 Cache, 17" monitor, CD Recordable 
4/36x, Int-Л 820 Chipset 133 MHz, PCI BUS Master UL-
TRA ATA/66 controller, 16 MB графичка картичка 

18 парчиња 
2. Персонални компјутери PIII - 600 ЕВ MHz, 128 MB 
ЅRDRAM, min 13,2 СВ HDD, 256 KB Level 2 Cache, 
Intel 810E Chipest, 17" monitor, ,48x CDROM, 8 MB 
графичка картичка 36 парчиња 
3. Персонални компјутери Celeron - 600 MHz, 64 MB 
RAM, Intel 810 Chipest, 10 GB HDD, 15" monitor, 48X 
CDROM, 8 MB графичка картичка 31 парче 
4. Ласерски принтери HP Laser Jet 1100 19 парчиња 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- технички карактеристики 40 поени; 
-- цена на набавка 35 поени; 
- н а ч и н на плаќање и рок на испорака 10 поени; 
- референци 10 поени; 
- постлродажеи сервис и техничка помош 5 поени. 
1.5. Рок на важност на понудата: 45 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.6. Рок на поднесување на понудите до 21/04/2000 го-
дина до 10,00 часот, кога ќе се изврши јавното отво-
рање на понудите. 
1.7. Право на учество на повикот имаат сите правни и 
физички лица. 
1.8. Постапката на повикот се спроведува согласно За-
конот за јавните набавки („Сл, весник на РМ" бр. 26/ 
98) 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ 
2.1. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот; 

- доказ дека понудувачот не е во стечај или во про-
цес на ликвидација; и 

- доказ дека не му с изречена мерка на безбедност -
забрана на вршење на дејност, издаден од страна на 
судот, согласно член 24 од Законот за јавните набавки. 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
2.2. П о н у д а уреШ' Да^l^^^r^fi^l^py^^ 
гаранција во ичнос од 2% од вкупната вредност на пону-

дата, Koja треба да биде доставена во придружната до-
кументација на понудата. 
2.3. Цените во понудата треба да бидат дадени во де-
нари или во ДЕМ со вкалкулиран данок и царина, од-
носно со ДДП паритет. 
2.4. Понудата треба да ги содржи сите податоци неоп-
ходни за проценка по сите критериуми за избор на нај-
поволен понудувач од точка 1.4.. Доколку тие податоци 
не се доставени, понудата ќе се смета ^комплетна. 

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
3.1. Понудите треба да се достават во архивата на Ди-
рекцијата на АД „Македонски Телекомуникации" -
Скопје, ул. „Орце Николов" бб - Скопје. 
3.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе биде извршено 
на ден 21/04/2000 во 10,00 часот, во просториите на 
Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникацин" 
Скопје, во салата на IV кат. 
3.3. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок. кој треба да биде потпишан од страна на одговор-
ното лице на понудувачот. 
3.4. Понудите треба да се достават согласно член 52, 53 
и 54 од Законот за јавните набавки. 
3.5. Понудите кои се предадени после рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите и про-
грамата на Отворениот повик и Законот за јавните 
набавки нема да бидат разгледувани. 
3.6. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 
120-904, Лјпце за контакт С а м а р с к а Наташа. 

Комисија за јавни набавки 

Согласно член 33 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 26/ 
98), Фондот за магистрални и регионални патишта-
Скопје, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 08-1/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ), ЗА ИЗГРАДБА 
НА ПАТИШТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на повикот е Фондот за магистрални и 
регионални патишта ул. „Даме Груев" бр. 14-Скопје. 
2. Предмет на повикот е прибирање на документација 
за претходно утврдување на подобност на понудувачите 
како можни извршители за изградбата на следните 
патни правци: 
- магистрален пат М-6 Штип-Сгрумица, делница од км. 
61+220 до км. 64+717, 
- регионален пат Р-605 Мокрино-Смоларе, делница од 
км. 0+000 до 'км. 5+513, 

- регионален пат Р-607 Подареш-Јаргулица-Покрај-
че во, делница од км. 0+000 до км.5+800. 
Работите кои треба да се изведуваат се во доменот на 
нискоградбата и опфаќаат работи од долен строј-зем-
јани работи, објекти и асфалтон работи. Работите се 
предвидени да отпочнат во тековната година, а да се 
завршат во наредната година. 
Во Програмата за оваа година се предвидуваат след-
ните средства: 
- за М-6 Штип-Струмица 40.000.000 ден., 
- за Р-605 Мокрино-Смоларе 10.000.000 ден., 
-, за Р-ф7(Цодареш-Јаргулица 15.000.000 ден., 
3. Повикот е јавен и анонимен, а право н^^чество 
имаат сите домашни и стрдн^^^рдвии лицаЈдеју^е 



регистрирани за градежна дејност од областа на изград-
бата на патиштата. 

И. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 

Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие 
треба да бидат нумерирани според редоследот кој е 
даден подолу: 
1. Потпишана и заверена писмена изјава ,во која треба 
да биде точно наведено дали понудувачот се пријавува 
за изведба на работите само за поедини објекти (и кои) 
или за сите три објекти. 
2. Генерална информација за понудувачот (без про-
спекти, монографин и друг пропаганден материјал), со 
податоци за име, адреса, дејност, седиште, правен ста-
тус, овластени потписници и сл. 
3. Извод од регистрација за вршење на дејноста. 
4. Доказ дека нема правосилна пресуда со која е изре-
чена мерка за забрана за вршење на дејноста. 
5. Документ со кој се потврдува дека фирмата не е во 
стечај или ликвидација. 
6. Годишни финансиски сметки за последните три го-
дини, заверени од овластен орган или ревизор (услов: 
минимум вкупен приход 5 милиони германски марки во 
денарска противвредност, просечно за последните три 
години). 
7. Изјава за можноста на фирмата за кредитирање на 
проектот-за завршување на градежните работи во 2000 
година. 
8. Референци за добиено искуство од изградбата на 
патишта од сличен вид и обем во последните 5 години, 
со износи, датуми и нарачатели. 
9. Список на проекти на кои е моментално ангажирана 
фирмата (место, вид на објектот, вредност на објектот, 
име на инвеститорот и сл.). 
10. Податоци за кадровска екинираност: редовно вра-
ботена работна рака, искуство, стручност, квалифика-
ции, предложен стручен тим за изведување на работите 
и контролата на квалитетот (со референцата и биогра-
дин) и слично. 
И. Податоци за механоопременост, машини, бази, по-
стројки, опрема: по вид, перформанси, старост и сл, 
како и опременост за докажување на квалитетот на 
извршените работи. 
12. Други информации за кои понудувачот смета дека 
се битни за своето претставување. 
13. За понуди од странски правни лица понудата задол-
жително треба да е преведена на македонски јазик. 

III. КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА 
1. Искуство на понудувачот на објекти од сличен вид и 
обем 30 поени 
2. Финансиски показатели на понудувачот 20 поени 
3. Искуство и квалификации на предложениот 

стручен тим за проект 30 поени 
4. Расположива механизација и опрема 20 поени 
5. Можност за кредитирање 5 поени 

Вкупно: 100 поени 
Понудувачите кои ќе бидат оценети со најмалку 65 по-
ени, ќе бидат преквалификувани и поканети да подиг-
нат тендерска документација и да достават своја по-
нуда. 
Ниту една пријава за претквалификација нема да биде 
прифатена ако: 
- не е доставена на време, 
- не е комплетна, 
- не е потпишана од овластено лице, 
- е изречена мерка за забрана за врешење на дејноста, 
- понудувачот е во стечај или ликвидација, 
- просечниот годишен приход во последните 3 години е 
помал од 5 милиони германски марки во денарска про-
тиввредност, ; 

- изнесува неточни податоци. 

Целокуината документација се доставува во затворен и 
запечатен коверт на кој на предната страна треба да 
биде напишано: „Не отворај" 
пријава за ограничен повик бр. 08-1/2000 (претквалифи-
кација), за изградба на магистрални и регионални патни 
правци во Република Македонија 
Краен рок за поднесување на понудите за претквалифи-
кација е 27.04.2000 година, на следната адреса: Фонд за 
магистрални и регионални патишта ул. „Даме Груев" 
бр. 14, 91000, Скопје Република Македонија 
Отворањето, прегледот и оценката за пристигнатите 
пријави ќе го спроведе Комисија од Фондот за маги-
стрални и регионални патишта без присуство на пону-
дувачите. Понудувачите кои ќе се претквалификуваат 
ќе бидат поканети да подигнат тендер и да достават 
своја понуда. 
Понудувачите можат да добијат дополнителни инфор-
мации во Фондот за патишта-Сектор за магистрални и 
региоинални патишта, тел. 091/118-044, факс 091/220-
535. Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98 и Одлуката бр. 02-
1447/1 од 30.111 2000, Комисијата за јавни набавки на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија - Скопје 
објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на јавниот повик бр. 1/2000 е Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија, ул. „Орце Нико-
лов" бр. 138, Скопје. 

- Предмет на јавниот повик број 1/2000 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите како можни носители на набавка за 
прибирање на понуди за утврдување на ценовник за 
вршење набавка на: 
1.1. Канцелариски материјали. 
1.2. Средства за хигиена. 
1.3. Прехранбени производи и пијалаци. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
- Комисијата за јавни набавки на Јавното претприја-

тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија има потреба од утврдување на 
подобност на понудувачите (претквалификација), 
преку документација, кои би биле повикани да достават 
понуди за утврдување ценовник за вршење услуги од 
тбчка 1.1. точка 1.2. и точка 1.3. од општите одредби. 

- Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на 
јавниот повик, своето учество на јавниот повик да го 
пријават со документација со која ќе го докажат след-
ното: 
- техничко-технолошки бонитет (член 23 од Законот за 

јавните набавки). 
- економско-финансиски бонитет-оригинал или копија 

заверена од нотар (член 22 од Законот за јавните 
набавки). 

- расположива опрема и други физички капацитети за 
реализирање на набавката, 

- референци. 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за 

безбедност - забрана на вршење на дејност. 
- изјава дека понудувачот не е под стечај потпишана од 

одговорно лице на понудувачот. 
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- документ за регистрација. 
- изјава за избор на Подрачна единица (или подрачни 

единици) од точка 2.1. до точка 2.14. за извршување 
на работите предмет на ценовникот. 

2.1. ПЕ - Скопје 2.8. ПЕ - Прилеп 
2.2. ПЕ - Куманово 2.9. ПЕ - Велес 
2.3. ПЕ - Тетово 2.10 ПЕ - Гевгелија 
2.4. ПЕ - Кичево 2.11 ПЕ - Струмица 
2.5. ПЕ - Струга 2.12 ПЕ - Штип 
2.6. ПЕ - Охрид 2.13 ПЕ - Кочани 
2.7. ПЕ - Битола 2.14 ПЕ - Кавадарци 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Понудувачите кон пријавата треба да ги прило-

жат документите и податоците од точка 2 на овој 
повик. 

- Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол 
треба да ја носи ознаката (не отворај), како и бројот 
на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква 
ознака со која би можел да се идентификува понуду-
вачот. 

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 
дена. 

- Документацијата се доставува до набавувачот 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија ул. „Орце 
Николов" бр. 138, со назнака за Комисија за јавни 
набавки, препорачано по пошта или со предавање во 
архивата на набавувачот. 

- Ограничениот повик трае 10 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" и во едно друго дневно гласило. 

- Увид во тендерската документација е можен се-
кој работен ден во просториите на ЈП ССДП на Репу-
блика Македонија на ул. „Орце Николов" бр. 138 
Скопје, барака бр. 8, соба 807, телефон број 212-307 и 
во подрачните единици^ (точка 2.1. до 2.14.) 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во утвр-
дениот рок и онаа која нема да биде изработена спо-
ред барањата содржани во повикот нема да се разгле-
дуваат. 

Комисија за јавни набавки 

И. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да биде изработена врз основа на 
тендерска документација. 
2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање 
и рокот на извршување на работите. 
2.4. Џонудата треба да има рок на важност; 
2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ската и економската способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки, документот за бонитет 
треба да е оригинал или заверена конија. 
2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите од став 1 
член 24 од Законот за јавните набавки. 
2.7. Претставниците на понудувачот треба да дадат по-
себно овластување за учество на јавниот повик со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки 
III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ. 
3.1. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53, 54 
од Законот за јавните набавки. 
3.2. Секој понудувач може да учествува со една понуда. 
3.3. Рок на доставување на понудата е 15 дена од денот, 
на објавувањето на понудата. 
3.4. Понудувачот своите понуди ги доставува на адреса 
Општина „Ѓорче Петров" ул. „Ѓорче Петров" бб, врз 
основа на тендерска документација која може да се 
подигне во Општина „Ѓорче Петров" - Одделение за 
комунални дејности секој работен ден од 07,30 до 08,30 
часот, а на претходно уплатен износ, од 1.500,00 денари 
неповратни средства што треба да се уплатат на жиро 
сметка 40120-652-682, Даночен број 4030998345066, Де-
понент на Народна банк^ на Македонија - Скопје. 
3.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
27.04.2000 година во 12,00 часот во просториите на 
Општина „Ѓорче Петров".3.6. Понудите кои нема да 
бидат доставени во наведениот рок и направени според 
отворениот повик нема да бидат разгледувани. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на општината „Ѓорче Петров" - Скопје, обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 204/1-2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 204/1-2000 е опш-
тина „Ѓорче Петров" - Скопје, ул. „Ѓорче Петров" бб, 
Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е изградба и реконструкција 
на улица „Ѓуро Салај" со крак Даутица - Општина 
Ѓорче Петров. 
1.3. Вид и количина: дадени во тендерска документа-
ција. 
1.4. Критериум за избор на најповолен понудувач 

- цена 30 бода 
- докажан квалитет 40 бода 
- начин на плаќање 30 бода 

100 бода 
1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавните набавки. 

Врз основа на член 10, а во врска со член 42 од 
Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ" 
бр. 26/98) и член 24 од Законот за изградба на инвести-
циони објекти („Службен весник на РМ" бр. 15/90, 11/ 
91,11/94 и 18/99), Комисијата за јавни набавки при опш-
тина Пробиштип објавува, 

БАРАЊЕ БР. 1/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗБОР 

НА ИЗВЕДУВАЧ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Инвеститор: Општина Пробиштип улица ,Јаким Стој-
ковски" бр. 1, Пробиштип, тел. 092/483-131, фах 483-
047. 
Предмет pa барањето: 
Избор на изведувач за изградба на улици и локални 
патишта во општина Пробиштип. 
Предмет на понудата се единечни цени за изградба на 
следните позиции: 
1. Обележување на трасата м\ 
2. Машински ископ на земја III категорија со натовар и 
транспорт на растојание од 2 км м3. 
3. Машински ископ на земја со истурање на страна . . м3 

4. Изработка на насин во слоеви м3. 
5. Планирање и валирање на постелицата м2. 
6. Изработка на тампонски слој од материјал на песок и 
чакал од позајмивме на оддалеченост од 10 км м3. 
7. Изработка на слој за порамнување пред асфалтирана 
од дробен камен материјал (само транспорт и вграду-
вање со расподелување и валирање) мг. 
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8. Набавка, транспорт и вградување на бетонски ра-
бови 18/24 на бетонска подлога м' 
9. Машинско вградување на асфалтен слој од БНХС 16 
со д=7 см м2 

10. Машинско вградување на израмнителен слој (над-
градба), врз претходно исчистена, обеспрашена и рам-
номерно испрскана асфалтна подлога со битуменска 
емулзија со дебелина на надградбата од 5 см. со 
АБ8 м2 

11. Крпење на ударни дупки со претходно вертикално 
засечување на рабовите во правилна геометриска 
форма на улиците и локалната патна мрежа во општи-
ната Пробиштип со АБ8 т. 
12. Набавка, транспорт и вградување на армирано-бе-
тонски цевасти пропусти со изработка на влезна и 
излезна глава 
Ф 300 м' 
Ф 500 м' 
Ф 1000 м' 

Барањето е јавно при што набавката ќе се спроведе 
со прибирање понуди, согласно член 42 од Законот за 
јавните набавки. 

Отворањето на понудите ќе се врши без присуство 
на понудувачите. 

Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- цена, гаранција на квалитет. 

Рок на доставување на понудата е,7 дена од денот на 
објавувањето во јавно гласило. 

Понудите се доставуваат на начин утврден во'одред-
бите на член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки. 

Понудите кои не се доставени во рок, како и оние 
кои не се изработени според пропозициите во бара-
њето, нема да бидат разгледувани. 

Секој понудувач учествува само со една понуда. 

Комисија за јавни набавки 
Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 

(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на ЈКП „Комуналец" - Прилеп, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО АВТОПОДИГАЧ СО 
НАДГРАДБА ЗА ПОДИГАЊЕ НА КОНТЕЈНЕРИ 

ОД 5 М3 И 7 М3 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик бр. 2 е ЈКП „Комуна-

лец" - Прилеп, со седиште во Прилеп, на ул. „Питу 
Гули" бр. 6, Прилеп. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на специјално возило автоподигач со надградба 
за подигање на контејнери 5 м3 и 7м3. 

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

4. Постапката за набавка се спроведува согласно 
,член 10 од Законот за јавните набавки. 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

2. Спецификација на набавката. 
3. Квалитет и стандард. 
4. Технички карактеристики на набавката. 
5. Цена од набавката, посебно, вкупна цена на на-

бавката, валута и начин на плаќање. 
6. Рок и место за извршување на набавката. 
7. Рок на важност на понудата. 

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска способност на понудувачот (доказ за бонитет од 
институцијата за платен, промет) согласно" Член22 од 
зттш 

2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката оспособеност согласно член 23 од Законот. 

- Список на главни испораки на стоки во последните 
три години со износите, датумите и примачите; 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот, истата се доставува во еден оригинален при-
мерок, што треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на понудувачот. 

2. Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен коверт. На предната страна на ковер-
тот во горниот лев агол треба да биде назначено „не 
отворај", како и бројот на јавниот повик. 

Во средината на ковертот да биде назначена адре-
сата на набавувачот. Во ковертот треба да има уште 
два затворени коверти, во кои едниот ја содржи пону-
дата, а другиот ја содржи техничката документација и 
носи ознака „документација" и точната адреса на пону-
дувачот. v 

3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
V. РОКОВИ 

1. Понудите по ова барање се поднесуваат во рок од 
15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник 
на РМ". 

2. Отворањето на понудите ќе се изврши ден по 
завршување на јавниот повик, во 9 часот во простори-
ите на ЈКП „Комуналец" - Прилеп на ул. „Питу Гули" 
бр. 6 во Прилеп, во присуство на овластени претстав-
ници на понудувачите. 

3. Понудите што нема да бидат доставени во понуде-
ниот рок^оние кои немаат доказ за финансискиот бони-
тет, и техничката оспособеност нема да се разгледу-
ваат. 

4. Телефон за контакт 098-22-908 (технички дирек-
тор). 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, 14 и 15 од Законот за јавните 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), по овластување 
од Министерстото за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство, Комисијата за јавни набавки при Агенци-
јата за поттикнување на развојот на земјоделството -
Битола, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99 
ЗА НАБАВКА НА ТЕРЕНСКИ ПЕДОЛОШКИ рН 

ФАКТОР ЛАБОРАТОРИИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувач по овој повик е Агенцијата за потти-
кнување на развојот на земјоделството на РМ со се-
диште во Битола ул. „Климент Охридски" бб, ламела 5/ 

2. Предмет на набавката е набавка на 12 (дванаесет) 
комплети теренски педолошки рН фактор (агрохеми-
ски) лаборатории со додатна опрема и прибор со тех-
нички карактеристики дадени во тендерската докумен-
тација. 

3. Постапката се спроведува со отворен повик, кој е 
јавен и анонимен. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

2. Понудата да ја содржи вкупната цена изразена во 
денари одделно за една лабораторија заедно со додат-
ната опрема и додатниот прибор и за анте 12 (двана-
есет) лаборатории со додатната опрема, со сите да-
вачки' (царинаi данок и др.). ' 
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3. Понудата да содржи и цена за изработка на Про-
грамата за обучување на кадар за работа со лаборато-
риите и следење на реализацијата на Програмата во 
текот на една година, снабдувањето со реагенски и ра-
створи во првата година. 

4. Понудата да го содржи начинот на плаќање, ква-
литетот и рокот на испорака. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Понудувачите да достават: 
1. Извод од судска регистрација. 
2. Документ за бонитет издаден од ЗПП. 
3. Доказ дека. понудувачот не е во стечај или во 

процес на ликвидација (извод од судска евиденција). 
4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изре-

чена мерка за безбедност - забрана за вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција). 

5. Проспекти на лабораторинте. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

-Цена 30 поени 
-квалитет 35 поени 
- рок на испорака, обука и пуштање 
во функција 15 поени 
- начин и рок на плаќање 20 поени 

5. РОКИ НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

1. Рокот за доставување на понудите изнесува, нај-
доцна до денот и часот на јавното отворање на пону-
дите. 

2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи два запечатени плика. 

3. Надворешниот п лик во горниот лев агол треба д а 
ја носи ознаката „НЕ ОТВОРАЈ", како и бројот на 
јавниот повик 1/99 повторен. Овој плик не треба да 
содржи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува понудувачот. Во средината на пликот треба да 
биде назначена адресата на набавувачот. 

4.ч Првиот внатрешен плик, ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката „Документација". 

5. Вториот внатрешен плик, ја содржи понудата и ја 
носи ознаката „Понуда". 

6. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок која треба да биде заверена и потпишана од страна 
на одговорното лице на понудувачот. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Понудите кои не се изработени според пропорци-

ите на повикот, нема да Се разгледуваат. 
2. Секој понудувач Може да учествува со една по-

нуда, а во понудите не се дозволени варијанти - опции. 
3. Јавнотоотворање на понудите ќесе изврши надеи 

26.04.2000 година во 12 часот во просториите на седиш-
тетонаАгенцијатавоБитола,ул.,,КлиментОхридски" 
бб ламела 5/3. 

4. Понудите можат да се достават по пошта или во 
Архивата на Агенцијата за поттикнување на развојот 
на земјоделството на РМ - Битола, ул. „Климент 
Охридски" бб бр. 5/3, поштенски фах 18 - Битола или 
да ги предадат на Комисијата на л ице место најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање на понудите. 

5.Тендерската документацијасотехничките карак-
теристики на теренските лаборатории, можат да се по-
дигнат од седиштето на Агенцијата во Битола. 

6. Претставниците на понудувачите кои ќе прису-
ствуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата за јавни набавки треба дан предадатписмсноовла-

сгување од понудувачот за нивното учество во јавното 
отворање. 

, 7. За поблиски информации обратете се на тел. 097/ 
228-340, 228-350 факс 097/228-370. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 

, набавки во Општина Охрид - Фонд за комунален развој 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01/2000 е Опш-
тина Охрид - Фонд за комунален развој, со седиште на 
ул. „Димитар Влахов" бр. 8. 
1.2. Предмет на изведбата е прибирање на понуди за 
изведување на градежни работи на П 618 Косел - Св. 
Наум, делница БП „Билјанини Извори" - раскрсница 
Рача 1, лев коловоз, од км 0+000 до 0+697.44. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица при што набавката ќе се спроведе со постапка 
Отворен повик. 
2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА 
2.1. Обем на набавката-изведбата е добивање на понуди 
за градежни работи на П 618 Косел-Св. Наум, делница 
БП „Билјанини Извори" - раскрсница Рача 1, лев коло-
воз, од км 0+000 до 0+697.44. 
2.2. Изведбата на работите треба да биде според глав-
ниот проект и важечките технички прописи за ваков 
вид работи. 
3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Комплетната тендер документација заинтересира-
ните понудувачи ќе можат да ја подигаат секој работен 
ден во времето од 09.00 часот до 14.00 часот во Фондот 
за комунален развој-Општина Охрид, ул. „Димиар Вла-
хов" бр. 8 по претходно извршена уплата од 9.000,00 
денари. Заинтересираните понудувачи сите потребни 
информации можат да ги добијат во стручната служба 
на Фондот за комунален развој - Општина Охрид секој 
работен ден во време од 09.00 часот до 14.00 часот. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
4.1.,Името, адресата и седиштето на понудувачот. 
4.2. Цената на понудата со која треба да биде опфатен 
целокупниот обем на работите предвидени со предмс-
рот (поединечни цени и вкупна цена). 
4.3. Доказ дека понудувачот е регистриран за вршење 
на дејност за градежни работи. 
4.4. Искуство на понудувачот во реализација на слични 
објекти во последните пет години (да приложи список 
на изведените објекти, основни податоци за секој об-
јект, име на инвеститорот и време кога е предаден во 
употреба). 
4.5. Име и стручна оспособеност и основни податоци за 
одговорното лице кое ќе раководи со изведба на рабо-
тите и негово искуство за изведување на слични објекти 
во последните три години. 
4.6. Потврда со која сс дозволува Фонд за комунален 
развој-Општина Охрид да ги провери податоците наве-
дени за искуството (наведени со точка 4.4. и 4.5.). 
4.7. Список и основни податоци за опремата со која 
изведувачот ќе ги изведува предвидените работи. 
4.8. Список и основни податоци за подизведувачи (до-
колку ги има) и нивна референца за изработка на об-
јекти од ваков вид. 
4.9. Начин на плаќање. 
4.10. Рок на важност на понудата. 
4.11. Рок на изработка. 
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4.12. Понудите од странски понудувачи треба да бидат 
преведени на македонски јазик. 

5. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

(согласно член 43 од Законот за јавните набавки) 
5.1. Извод од судска регистрација на фирмата. 
5.2. Документ за бонитет на фирмата издаден од инсти-
туцијата за платен промет (оригинален или заверена 
копија, верна на оригиналот), согласно член 22 од За-
конот за јавните набавки. 
5.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај и нема 
забрана за вршење на дејност (обете судски заверени 
или копии верни на оригиналот) согласно член 24 точка 
а и б од Законот за јавните набавки. 
5.4. Доказ за стручна способност на понудувачот, со-
гласно член 23 од Законот за јавните набавки. 
5.5. Референца листа за досегашните работи од ваков 
вид (како што е барано во точка 3.4.). 
5.6. Доказ за способноста и опременоста за вршење 
ваков вид работа (како што е барано во точките 3.5., 
З.6., 3.7. и З.8.). 

6. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 
6.1. Цена на набавката-изведбата 30 поени 
6.2. Начин на плаќање 20 поени 
6.3. Квалитет 20 поени 
6.4. Рок на изведување 10 поени 
6.5. Искуство на понудувачот 20 поени 

7. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
7.1. Рок за доставување на понудите е 15 (петнаесет) 
дена од денот на објавувањето во дневниот печат. 
7.2. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки и истата се .доставува во 
еден оригинален примерок потпишан од страна на одго-
ворното лице на понудувачот. 
7.3. Понудите да бидат доставени на следната адреса: 
Општина Охрид - Фонд за комунален развој, ул. „Ди-
митар Влахов“ бр. 8, Охрид, во затворен коверт. На 
предната страна на ковертот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено „не отворај“ како и бројот на јавниот 
повик. Во средината на ковертот да биде назначена 
адресата на набавувачот. Во ковертот има уште два 
затворени коверти, во кои во едниот е понудата со 
финансиските документи, а другиот внатрешен коверт 
ја содржи техничката документација и носи ознака „до-
кументација“ и точна адреса на понудувачот. 

8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
8.1. Секој понудувач пред да ја поднесе понудата, на 
свој трошок, да се запознае со местото на објектите и 
сите теренски и останати услови важни за изведување. 
8.2. Понудите кои нема да бидат доставени во предвиде-
ниот рок, и оние кои не се изработени според Повикот, 
односно ^комплетните понуди, ќе бидат одбиени. 
8.3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понудам 
8.4. Понудувачите имаат право да поставуваат пра-
шања (исклучиво во писмена форма), најдоцна 5 дена 
пред датумот за доставување на понудите. Сите пра-
шања и одговори ќе бидат доставени до сите понуду-
вачи, без да се каже кој го поставил прашањето. 
8.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
24.04.2000 година во 10,00 часот во просториите на 
Фондот за комунален развој-Општина Охрид, ул. „Ди-
митар Влахов“ бр. 8, во присуство на овластени прет-
ставници на понудувачите. 

Комисија за јавни набавки 

Министерството за образование објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 14-1369/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ 
НА ПОНУДИ 

1. Владата на Република Македонија доби заем од 
Меѓународната банка за реконструкција и развој за 
Проектот Рехабилитација на образованието и има на1 

мера да искористи дел од финансиските средства за 
покривање на трошоците по Договор за Рехабилита-
ција на училиштата од основното образование. 

2. Министерството за образование на Владата на 
Република Македонија поканува да се достават запеча-
тени понуди за рехабилитација на следните училишта: 

1. ОУ „Кочо Рацин“ во село Шлегово, Кратово; 
2. ОУ „Дебарца“ во село Белчишта, Охрид; 
3. ОУ „Пашко Васа“ во село Рогле, Тетово; 
4. ОУ „Јоаким Крчовски“ во село Ранковци, Крива 

Паланка; 
5. ОУ „Ванчо Прке“ во село Лакавица, Штип. 
6. ОУ „Драга Стојановска“ во село Долно Соње, 

Скопје; 
7. ОУ „Дедо Иљо Малешевски“ во село Будинарци, 

Берово; 
8. ОУ „Маршал Тито“ во село Сачево и ОУ „Гоце 

Делчев“ во село Босилево, Струмица (последните две 
училишта одат во пакет) и тоа за следните фази: архи-
тектура, водовод и канализација, централно греење и 
електрични инсталации. 

3. Тендерската документација (и додатните копии), 
може да се откупат во Министерството за образование 
ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 35, Скопје, по цена од '4.500 
денари за секој комплет. Средствата може да бидат 
уплатени и на жиро сметка 788 180 - Министерство за 
образование, даночен број, 4030990253456, депонент 
Народна банка, со назнака за тендерска докумеитација 
за проектот Рехабилитација на образованието. Заиите-
ресираните понудувачи може да добијат дополнителни 
информации на истата адреса. 

4. Понудите мора да бидат валидни за период од 90 
дена од отворањето на понудите и мора да бидат пре-
пратени со гаранција од 62.000 денари, и доставени 
лично до: Министерството за образование, за Ѓорѓи 
Илиевски ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 35, Скопје, Република 
Македонија, тел: (091) 133 376 / 121 343 факс: (091) 133 
376 - 210 на или до 12:00 часпт на пладне на 8 мај 2000, 
кога ќе бидат отворени во присуство на понудувачите 
кои сакаат да присуствуваат на отворањето. 

датум: 10 април, 2000 
од Холандскиот грант 20139 
Проект на Светската банка: Потсекретар 

Рехабилитација в о Министерството за образование 
на образованието н а Република Македонија, 
" Горѓи Илиевски,с.р. 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Јавното претпријатие „Електростопанство 
на Македонија“ Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-20/00 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. Поднесувач на барањето е ЈП „Е С М" - Скопје, 
Подружница РЕК „Осломеј“. 
1.1. Предмет на набавката е прибирање на понуди за: 
- хидродинамичка спојка. 
1.2 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
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Постапката на повикот се спроведува со отворен повик 
согласно Законот за јавните набавки. ' 
2. Обем на работите: хидродинамичка спојка, бр. на 
вртежи 500/мин. макс. момент 534, бб кОм2, 
- 2150М (кОм). 1 парче, 
- хидродинамичка спојка Тип 562ТУа со додаток Е1ЧК 
тип Ѕ1Ј по каталог од ТУРБО -ВОИТ К6-7180 - 1 парче. 
3. Содржина на понудата 
Понудата треба да го содржи името, адресата и седиш-
тето на понудувачот. 
Понудата треба да ја содржи вкупната вредност на це-
лата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 
од Законот за јавните набавки, ако набавката е о'д 
странство), на паритет ДДП РЕК „Осломеј“ изразена 
во ГМ, а данокот на промет и услуга да биде изразен 
посебно како посебна позиција. 
Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем 
на работите дадени во програмата. 
Понудата треба да го содржи рокот на извршување на 
работите. 
Понудата треба да има рок на важност. 
Понудувачот треба да обезбеди докази за техничка спо-
собност за извршување на работите. 
Понудите со пропратната документација од странските 
понудувачи треба да бидат преведени на македонски 
јазик од овластен преведувач. 
4. Доставување на документација 
4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска 
и економска способност согласно член 22 од Законот за 
јавните набавки. 
Домашните понудувачи\т;реба да приложат документ за 
бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а 
странските понудувачи според став 3 од член 22 од За-
конот. 
Документот за бонитет треба да е оригинал или заве-
рена копија верна на оригиналот. Понудувачот треба да 
достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту 
еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од 
Законот .за јавните набавки. . \ 
Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено 

, овластување за учество на јавниот повик согласно член 
29 став 2 од Законот за јавните набавки. 
Понудувачите треба да достават банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата согласно 
член 55 од Законот за јавните набавки. 
5. Критериум за избор на најповолен понудувач (со-
гласно член 25 од Законот за јавните набавки: 

- цена на чинење 40 поени 
- гаранција за извршените работи 30 поени 
- рок на завршување на работите со динамика 20 поени 
- начин на плаќање 10 Поени 
6. Начин и рок на доставување на понудата 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52̂  53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. " 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: Подружница РЕК „Осломеј“ с. 
Осломеј 
6.5 Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
24.04.2000 година во 12 часот во ресторанот за опште-
ствена исхрана во ТЕ во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
н и ^ н е се, изработени според барањата 
по, о -

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Сл. весник на Р М " бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Јавното претпријатие „Електростопанство 
на Македонија“ Скопје објавува , 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-33/00 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. Поднесувач на барањето е Ј.П „Е С М" - Скопје, 
Подружница РЕК „Ослрмеј“. 

1.1. Предмет на набавката е прибирање на понуди за: 
опрема за континуирано следење на водопарен систем 
во ТЕ и опрема за лабораторија. 
1.2 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
Постапката на повикот се спроведува со отворен повик 
согласно Законот за јавните набавки. 
2. Обем на работите: 
Опрема за коитинуирано следење на водопарен систем: 
кондуктометар - 13 парчиња, 
ПХ метри - 4 парчиња, О2 анализатори - 2 парчиња, 
Опрема за лабораторија: калориметар - 1 парче. 
ПХ метар - 1 парче, кондуктометар - 1 парче, анали-
тичка вага /до 100 гр./ - 1 парче. На анализатор - 1 
парче. 

3. Содржина на понудата: 
Понудата треба да го содржи името, адресата и седиш- ( 
тето на понудувачот. 
Понудата треба да ја содржи вкупната вредност на це-
лата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 
од Законот за јавните набавки, ако набавката е од 
странство), на паритет ДДП РЕК „Осломеј“ изразена 
во ГМ, а данокот на промет и услуга да биде изразен 
посебно како посебна позиција. 
Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем 
на работите дадени во програмата. 
Понудата треба да го содржи рокот на извршување на 
работите. 
Понудата треба да има рок на важност. 
Понудувачот треба да обезбеди докази за техничка спо-
собност за извршување на работите. 
Понудите со пропратната документација од странските 
понудувачи треба да бидат преведени на македонски 
јазик од овластен преведувач. 
4. Доставување на документација: 
4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска 
и економска способност согласно член 22 од Законот за 
јавните набавки.7 

Домашните понудувачи треба да приложат документ за 
бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а 
странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од 
Законот. 
Документот за бонитет треба да е оригинал или заве-
рена копија верна на оригиналот. Понудувачот треба да 
достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту 
еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од 
Законот за јавните набавки. 
Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено 
овластување за учество на јавниот повик согласно член 
29 став 2 од Законот за јавните набавки. 
Понудувачите треба да достават банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата согласно 
член 55 од Законот за јавните набавки. 
5. Критериум за избор на најповолен понудувачо (со-
гласно член 25 од Законот за јавните набавки): 
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- цена на чинење 40 поени 
- гаранција за извршените работи 30 поени 
- рок на завршување на работите со динамика 20 поени 
- начин на плаќање 10 поени 
6. Начин и рок на доставување на понудата: 
6Л. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: Подружница РЕК „Осломеј“ с. 
Осломеј. 
6.5 Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
21.04.2000 година во 12 часот во ресторанот за опште-
ствена исхрана во ТЕ во присуство на овластените прет-
ставници на понудувачите. 
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
по повикот нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-72/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

РЕЗРЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БУЛДУЗЕР ТД 25Г 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-72/2000 е ЈП 
„Електростопанство на Македонија“, со седиште 
на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје. 

! 1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на: 
Резервни делови за булдузер ТД 25Г во се према 
тендер документација. 

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

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

2. РАСПРЕДЛЕБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖ-
НИЦИ ВО ЈП ЕЛЕКСТРОСТОПАНСТВО 

НА МАКЕДОНИЈА 

2.1. Резервните делови се за Подружница РЕК „Осло-
меј". 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седшитето на понудувачот. 

3.2. Понудата треба да го содржи називот на произво-
дителот на стоката. 

3.3. Понудувачот треба да ги пополни во целост табе-
литс кои се доставуваат како тендер документа-
ција со фиксни сдинсчни и вкупни цени по табели и 
вкупна цена на целокупниот обем на понудената 
набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од 
Законот за јавните набавки - ако набавката е од 
странство), на паритет ДДП РЕК Осломеј, сите 
цени треба да бидат изразени во УСД. 
Данокот на промет треба да с посебно искажан во 
понудата, доколку не с искажан, понудата нема да 
се разгледува. 

3.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозво-
лена е делумна понуда - делива понуда но не е 
дозволена делумна понуда во рамките на една та-
бела). 

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.6. Понудувачот треба во понудата да го наведе га-

рантниот рок на резервни делови. 
3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што тие треба 
да се во согласност со стандардите во Република 
Македонија и со чеѓународните стандарди кои се 
прифатени во Република Македонија (член 19 од 
Законот за јавните набавки). 

3.8. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
стоката. 

3.9. Понудата треба да има рок на важност. 
3.10. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени 
на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

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

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

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

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

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

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДАТА 

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

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

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

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Ма-
кедонија“, за Комисијата за јавни набавки ул. „11 
Октомври“ бр. 9, 91000, Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 25.04.2000 
година, во 11 часот, во просториите на ЈП „Елек-
тростопанство на Македонија“, ул. „11 Октом-
ври“, бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за соста-
ноци, подрумски простории во присуство на овла-
стените претставници на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата во Отворениот повик, оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот 
повик и оние кои нема да ги пополнат прегледите 
кои се дадени како тендер документација, нема да 
се разгледуваат. 
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6.7. Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на Ј.П. ЕСМ ул. „11 
Октомври“ бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат 
соба бр. 1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и 
за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 
денари на жиро сметка бр. 40100-601-5012 Ј.П. 
„Е.С.М“ Скопје (даночен број 4030989128346; де-
понент на Стопанска банка Скопје) со назнака за 
кој повик е уплатата. 
Понудувачот треба да презентира доказ за извр-
шена уплата при подигање на тендер докумеитаци-
јата. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-75/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1Л. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-75/2000 е 

ЈП „Електростопанство на Македонија“, со се-
диште на ул. „И Октомври“ бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на: хемикалии дадени во прегледот во 
точка 2.1. 

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

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

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПО-
ДРУЖНИЦИ И РОКОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
НАБАВКАТА 

2.1. Распределба на набавката по подружници: 

е. 
бр. БАРАНИ ПРОИЗВОДИ 

1 
РЕК 

Битола 
РЕК 

Осломеј 
Енерге-

тика Вкупно 

1. Солна киселина 33% 
во цистерни (во т) 

40 1020 1060 

1.-
1.1 

Солна киселина 33% 
во балони (во т) 

60 60 

2. Натриум хидроксид-
лужина 42-45% (т) 

300 40 270 610 

3. Фери хлорид 
во цистерна (т) 

30 30 

3.-
33. 

Фери хлорид 
во балони (т) 

20 20 

4. Алуминиум сулфат (т) 50 50 

5. Амонијак 27% (кгр) 4800 4800 

6. Хидразин хидрат 
24% (кгр) 

2000 . 4200 6200 

2.2. Рокот за испорака на сите производи од предмет-
ната набавка е приближно една година, односно до 
целосно исполнување по диспозиција на набавува-
чот. 

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

седиштето на понудувачот. 

3.2. Понудата може да го опфати целиот обем на на-
бавката или само дел од позициите на набавката 
(дозволена е делумна понуда). 

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција (за која се конку-
рира) од обемот на набавката, како и вкупната 
вредност на целата набавка (со сите давачки со-
гласно член 54 став 3 од Законот за јавните на-
бавки - ако набавката е од странство). 

3.4. Понудата да се однесува на паритет ф-ко магацин 
на набавувачот, според распоредот даден во точка 
2 од овој повик, со сите неопходни трошоци но без 
вклучен данок на додадена вредност и изразена во 
денари. 

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 

карактеристики на набавката, при што тие треба 
да се во согласност со стандардите во Република 
Македонија и со, меѓународните стандарди кои се 
прифатени во Република Македонија (член 19 од 
Законот за јавните набавки). 

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на набавката. 

3.8. Понудата треба да има рок на важност. 
3.9. Понудите од странските понудувачи (докумеита-

ција која се бара и комерцијалната понуда) треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

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

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

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наве-
дени во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за 
јавните набавки (оригинални докумеити или заве-
рени копии верни на оригиналот). 

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција 
во износ од 5% од вкупната вредност на понудата. 

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јав-
ните набавки: 

4.4.1. Понудувачот треба да достави список на испо-
раки на ваков вид стоки во последните 3 години 
со количините, датумите и примачите. 

4.4.2. Понудувачот треба да достави технички каракте-
ристики (спецификации) за производите што ги 
нуди со кои го потврдува квалитетот и стандар-
дот на производите. 

4.5. Понудувачот треба да достави копија од пријавата 
за регистрација за данок на додадена вредност 
(ДДВ-01). 

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавните на-
бавки 

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

5.1. Цена - 70 поени 
5.2. Начин на плаќање - 30 поени 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

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

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
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6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-
нот и часот на јавното отворање, 

4 6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса ЈП „Електростопанство на Ма-
кедонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 
Октомври" бр. 9, 91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
21.04.2000 година, во 11 часот, во просториите на 
ЈП „Електростопанство на Македонија", ул. И 
Октомври бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска 
сала за состаноци, во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

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

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР, 01-77/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО М Е Н О ОТВО-

РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МАСЛА И МАСТИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-77/2000 е ЈП 
„Електростопанство на Македонија'4, со седиште на ул. 
„И Октомври" бр. 9, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на масла и масти. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавните набавки. 
2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Спецификацијата на маслата и мастите за потре-
бите на РЕК Битола и РЕК Осломеј, понудувачите мо-
жат да ја подигнат во административната зграда на ЈП 
„ЕСМ", на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје, на девети 
кат, во Службата за заеднички набавки, соба бр. 1, 
секој работен ден од 12 до 14 часот. 
3. СОДРЖИНАТА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на производи-
телот на маслата и мастите дадени во спецификацијата. 
3.3. Понудата треба да ги содржи единечните цени по 
лит., и вкупните вредности за секоја позиција и катего-
рија на масла и масти (со сите давачки согласно член 54 
став 3 од Законот за јавниге набавки - ако набавката е 
од странство), на паритет ДДГ1 РЕК Битола и ДДП 
РЕК Осломеј, изразена во ДЕМ. Данокот на додадена 
вредност треба да е посебно искажан во понудата, до-
колку не с искажан, понудата нема да се разгледува. 
3.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели (дозво-
лена е делумна понуда, но не е дозволена делумна по-
нуда во рамките на една табела). 
3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
3.7. Понудата треба да има рок на важност. 
3.8. Понудите со пропратната документација од стран-
ските понудувачи треба да бидат преведени на македон-
ски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласца ^лв!! 

Г,цучпп 

пот за јавните набавки. Доматите понудувачи треба 
да приложат документ за бонитет кој гџ издава институ-
цијата за платен промет, а странските понудувачи 
спрема став 3 од член 22 од Законот. Документот за 
бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна 
ма оригиналот. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот: 

- список на главни испораки на маслата и мастите 
(дадени во спецификацијата), во последните три години 
со датуми, количини и примачи; 

- сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитетот на производот; 

- технички карактеристики на маслата и мастите, со 
кои се потврдува сообразноста со дадените стандарди 
на набавката; 
4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки. 
4.4. Претставниците на понудувачот 'феба да дадат пи-
смено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 
4.5. Домашните понудувачи мора да достават Пријава 
за регистрација на ДДВ (Понудата без предметната 
придава нема да се разгледува). 
4.6. Понудувачите треба да достават банкарска гаран-
ција во висина од 5% од вредноста на понудата, со-
гласно член 55 од Законот за јавните набавки, 

.5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВА1! (согласно член 25 од Законот за јавните 
набавки) 
- цена на чимење , . . 50 поени ; 
- начин на плаќање . . . . . 20 поени; 
- рок на испорака . . 30 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Зак,онот за јавните набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоциа до денот 
и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: ЈП Електростопанство на Македо-
нија, Комисија за јавни набавки, ул. „11 Октомври" бр. 
9, 91000 Скопје. 
6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
26.04.2000 година, во 11:00 часот, во просториите на ЈП 
Електростопанство на Македонија, стара зграда, сала 
за состаноци, 3 кат, на улица „11 Октомври" бр. 9, 
Скопје во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат цело-
купи ата документација која се бара во Отворениот по-
вик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 33 од Законот за јавните на 
бавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки во Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скопје, објавува 

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 01-78/2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
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1.2. Предмет на Повикот е прибирање на документа-
ција за претходно утврдување на подобност на понуду-
вачите како можни извршители за изведба на теренски 
(геолошки, хидрогеолошки и геомеханички) доистра-
жувања и лабораториски испитувања во просторот на 
идниот површински коп Брод - Гнеотино. 
1.3. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на 
сите домашни и странски правни и физички лица. 

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ 
Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие 
треба да бидат нумерирани според следниот редослед: 
2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која пону-
дувачот се пријавува за изведба на целиот обем на на-
бавката. 
2.2. Генерална информација за понудувачот со пода-
тоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, 
овластени потписници и сл. 
2.3. Извод од судската регистрација на понудувачот, 
согласно Законот за трговските друштва и извод од 
Заводот за статистика за претежна дејност. 
2.4. Копија од пријавата за регистрацијата за данокот 
на додадена вредност. 
2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ската и економската способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет кој го издава 
институцијата за платен промет, а странските понуду-
вачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните 
набавки. 
Д о м е т о т за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 
2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавните 
набавки (оригинални докумеити или заверени копии 
верни на оригиналот). 
2.7. Референтна листа, за вакви или слични изведени 
работи, во последниве десет години, со износи, датуми 
и нарачатели, како и евентуално моментално присуство 
на ваков вид работи. 
2.8. Доказ за техничка опременост за изведување на 
вакви работи. 
2.9. Доказ за кадровска опременост за изведување на 
вакви работи. 
2.10. Други информации за кои понудувачот смета дека 
се битни за своето претставување. 
2.11. Прилозите од странските понудувачи треба да би-
дат преведени и на македонски јазик. 

3. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПОНУДУ-
ВАЧИ 
3.1. Референтни даста^искуспѕо на понудувачот, 
3.2. Економско финансиски бонитет, 
3.3. Техничка опременост, 
3.4. Кадровска опременост;. 

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈАТА 
4.1. Целокупната документација се доставува во затво-
рен коверт, на кој на предната страна треба да стои: не 
отворај пријава за ограничен повик бр. 01-78/2000. 
4.2. Краен рок за доставувано на пријавите е 20.04.2000 
година. 
4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги достават 
на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македо-
нија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октом-
ври“ бр. 9, 91000 Скопје. 
4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на пристиг-
натите пријави ќе го изврши Комисијата за јавни на-
бавки без присуство на понудувачите. Понудувачите 
кои ќе бидат преткф ал и фихуваки ќе бидат поканети да 

подигнат тендер докумеитација и да достават своја по-
нуда. 
4.5. Пријавите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и како и оние кои не се изработени според 
барањата на Ограничениот повик, нема да се разгледу-
ваат. 
4.6. Дополнителни информации можат да се добијат на 
телефоните: 097 206-278; 097 282-459 за технички дел и 
на 091 149-155 за останато. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-79/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-79/2000 е 
ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на 
ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје. 
1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на резервни делови за багери, според изго-
твени спецификации. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖ-
НИЦИ И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА - СПЕЦИФИКАЦИИ 
2.1. Резервните делови за багери се однесуваат за след-
ните подружници и типови на багери: 
За РЕК ОСЛОМЕЈ 
- ЅКѕ 400; ЅКѕ 401..15/1,5 и ВКѕ1400, 
За РЕК БИТОЛА 
- ЅКѕ 2000. 
2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер специфика-
циите можат да ги подигнат во просториите на Ј.П. 
Електростопанство на Македонија - Скопје, ул. „11 
Октомври“, бр. 9, кат 9, соба 1, од 8 часот до 9,30 часот, 
при што треба да приложат уплатница на износ од 
500,00 денари, уплатена на жиро сметка 40100-601-5012 
Ј.П.ЕСМ, Ед. дан. бр. 4030989128346, депонентна банка 
- Стопанска банка, со назнака за Отворен повик 01-91/ 
2000. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата може да го опфати целиот обем на набав-
ката (сите спецификации) или само една или неколку 
спецификации - дозволена е делумна понуда, но не и во 
рамките на една спецификација. 
3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција (за која се конкурира) од 
обемот на набавката како и вкупната вредност на це-
лата набавка, (со сите давачки согласно член 54 став 3 
од Законот за јавните набавки - ако набавката е од 
странство). 
3.4. Понудата да се однесува на паритет ДДП Битола и 
Кичево, но без данок на додадена вредност и изразена 
во ДЕМ. 
3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3 6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
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во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија (член 19 од Законот за јавните 
набавки). 
3.7. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на набавката. 
3.8. Понудата треба да има рок на важност. 
3.9. Понудите од странските понудувачи (документа-
ција која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. ^ 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од Зако--
нот за јавните набавки. Домашните понудувачи треба 
да приложат документ за бонитет кој го издава институ-
цијата за платен промет, а странските понудувачи со-
гласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки. 
Документот за бонитет треба да е оригинал или заве-
рена копија верна на оригиналот. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавните 
набавки (оригинални документи или заверени когаш 
верни на оригиналот). 
4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавните 
набавки:. 
4.3.1. Понудувачот треба да достави список на испо-
раки, на ваков вид стоки во последните 3 години со 
количините, датумите и примачите. 
4.4. Понудувачот треба да достави копија од пријавата 
за регистрација за данок на додадена вредност (ДДВ" 
01). 
4.5. Преставниците на понудувачите треба да дадат ин-
смено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 
5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ^ (согласно член 25 од Законот за јавните 
набавки) 
5.1. Цена - 70 поени, 
5.2. Начин на плаќање - 20 поени, 
5.3. Рок на испорака - 10 поени. 
6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоциа до денот 
и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македон 
нија", за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октом-
ври" бр. 9, 91000 Скопје. 
6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
26.04.2000 година, во 11 часот, во просториите на ЈП 
„Електростопанство на Македонија", ул. „11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за 
состаноци, во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
во Отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 43 од Статутот, Управниот од-
бор на Тутунскиот комбинат - А. Д. - Прилеп, на сед-
ницата, одржана на 01.04.2000 година, по записник бр. 
23, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ 

ЦЕНИ НА ЦИГАРИТЕ 
I 

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 
20 пушачки единици се утврдува како следува: 

Вид на цигари 

1. ,Филтер Ориентал 
2. Партнер - софт 
3. Партаер - бокс 
4. Партнер 100 
5. Рондо - Лајт - софт 
6. Рондо - Лајт - бокс 
7. Рондо - Лајт -100 С 
8. Рондо - Сунер-Лајт - бокс 
9. Македонија - бокс 

10. Европа - бокс 
11. Европа - софт 
12. Бонд Сгрит х 
13. Бонд Стрит - Лајт 
14. Бонд Стрит - софт 
15. Бренд 

Малопродажна 
цена/ден. 

23.00 
24,00 
28,00 
28,00 
25,00 
28,00 
28,00 
30,00 
30,00 
28,00 
24,00 
42,00 
42,00 
40,00 
40,00 

Бр. 02-748/2 
01 април 2000 година 

Прилеп 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Диме Момироски, с.р. 

Врз основа на член 43 од Статутот на Тутунов ком-
бинат а.д. Куманово, Управниот одбор, на седницата 
одржана на 02.04.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 
ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА 

ТУТУНОВ КОМБИНАТ ОД КУМАНОВО 
1. Малопродажната цена на цигарите за пакување од 

20 цигари, се утврдуваат како што следи: 

Вид цигари Малопродажна Вид цигари цена во денари 
Лорд бокс 40 
Лорд лајте бокс 40 
Лорд софт 38 
ХБ бокс 45 
ХБ лајте бокс 45 
Ким 60 
Примо медиум софт 23 
Примо медиум бокс 25 
Примо лајте бокс 30 
Примо лајте софт 26 
МТ лукс 35. 
МТ бокс 24 
МТ софт 22 
Филтер Драва 18 
Камел бокс 60 
Камел лајте бокс 60 
Винстон бокс 53 
Винстон лајте бокс 53 

Повторното барање за прибирање ^а понуди на До-
мот ,ца. Ј^лтурата-Би^ола, објавено во "Службен ве-
сник на РМ" бр.24 од 29 март 2000 година, се сторнира. 

2. Во цената од точката 1 на оваа одлука е вкалкули-
рана ДДВ. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи од 
01.04.2000 година. 

Бр. 02-288/1 . . „ 
од 02 април 2000 година Тутунов комбинат а.д. Куманово 

Скопје Претседател на Управен одбор, 
дипл. хем. Славко Бурназовски, с.р. 
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Врз основа на член 11 од Законот за акцизите („Сл. 
весник на РМ" бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96, 5/97, 
36/97, 7/98, 63/98, 39/99, 43/99, 9/2000, 25/2000), директо-
рот на Друштвото за трговија „Филип Морис Скопје" 
дооел, Скопје на 31.03.2000 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ 

ЦЕНИ НА ЦИГАРИТЕ МАРЛБОРО 
Член 1 

Се утврдува малопродажната цена на цигарите за 
пакување од 20 парчиња и тоа: ' 
1. Марлборо КС Бокс 80,00 денари 
2. Марлборо Лајте КС Бокс 80,00 денари 

Член 2 
Во цените на цигарите е содржан и данокот на дода-

дена вредност. 
Член 3 

Оваа одлука влегува веднаш, а ќе се применува од 
01.04.2000 година. 

Бр. 04-257 Директор 
04 април 2000 година Дипл- есс- Коста Кипровски, с.р. 

Скопје 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 

добивка („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македо-
нија го утврдува и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 

2000 ГОДИНА 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари - март 2000 година во однос 
на просечните цени на мало во 1999 година изнесува 
5,8%. 

Директор, 
Светлана Антоновска ,с. р. 
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