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НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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1426. 
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), а во 
врска со член 28 од Правилата за постапката пред 
Европскиот суд за човекови права, Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 16.11.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОЛОЖБАТА НА ВЛАДИ-
НИОТ АГЕНТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО ПОСТАПКАТА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА 
ЧОВЕКОВИ ПРАВА, ЗА НАЧЕЛАТА ЗА ОРГА-
НИЗИРАЊЕ НА НЕГОВАТА КАНЦЕЛАРИЈА 
КАКО И ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕГОВАТА РА-

БОТА 

1. Владиниот агент на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Владин агент) во постапката пред 
Европскиот суд за човекови права (во натамошниот 
текст: Суд) е орган на Република Македонија кој ја 
застапува Републиката пред Судот и е одговорен за 
нејзините односи со органите на Советот на Европа во 
сите случаи и инстанци поврзани со заштитата на чове-
ковите права. 

2. Во вршењето на неговата функција Владиниот 
агент ја обезбедува рпштата соработка на органите на 
Република Македонија со Судот и со другите органи на 

. Советот на Европа во случаите кога Република Маке-
донија е странка во споровите пред Судот, ја подго-
твува одбраната и непосредно ја застапува Република 
Македонија во постапката пред Судот, посредува во 
контактите на судот со домашните судови, управните 
органи и другите органи на Републиката и презема 
други дејствија поврзани со заштитата на човековите 
права во рамките на Советот на Европа. 

3. Владиниот агент настапува во името и за сметка 
на Република Македонија и е должен во постапката 
пред Судот да ги застапува нејзините интереси. Влади-
ниот агент ги презема сите правни дејствија согласно со 
општата политика на Република Македонија, а на не-
гово барање или по иницијатива на Собранието на Ре-
публика Македонија, Претседателот на Република Ма-
кедонија и Владата на Република Македонија, добива 
општи напатствија за начинот на застапување на инте-
ресите на Републиката. 

4. Владиниот агент се именува за време од четири 
години и може повторно да биде именуван на таа функ-
ција. 

5. Владиниот агент може да има еден или повеќе 
постојани помошници. Бројот на помошниците на Вла-
диниот агент го утврдува Владата на предлог на Влади-
ниот агент. Помошниците на Владиниот агент се име-
нуваат за време од четири години со право повторно да 
бидат именувани на таа функција. 

6. Во секој одделен случај во кој Република Македо-
нија е странка во постапката пред Судот, во подготву-
вањето на одбраната и во застапувањето на Републи-
ката, Владинот агент може да ангажира истакнати 
стручњаци за одделни правни области. 

7. Во вршењето на неговата функција Владиниот 
агент е овластен да врши непосреден увид во сите суд-
ски и управни предмети, како и во секоја друга доку-
ментација на домашните органи, без оглед на нивната 
доверливост, како и да бара дополнителни информа-
ции, објаснувања и мислења. Владинот агент е обврзан 
со прописите на Република Македонија кои се однесу-
ваат на чување на тајна. 

8. Владиниот агент ја организира својата канцела-
рија со претходна согласност на Владата на Република 
Македонија. 

9. Средствата за работа на Владиниот агент се обез-
бедуваат од Буџетот на Република Македонија. 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Бр. 23-2827/1 
16 ноември 1998 година 

Скопје 4 

1427 . ~ 
Врз основа на член 6 од Законот за ограничување на 

изворните приходи за финансирање на јавните потреби 
за 1997 година („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 71/96) и 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), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
16.11.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А Р А С П Р Е Д Е Л Б А Н А ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ Н А 
ПРИХОДИТЕ Н А Д Д О З В О Л Е Н О Т О Н И В О Н А ПО-

Т Р О Ш У В А Ч К А В О 1997 Г О Д И Н А 

1. Дел од остварените вишоци на приходите над доз-
воленото ниво на потрошувачка во 1997 година во из-
нос од 16.850.000 денари се распределуваат на следните 
единици на локалната самоуправа: 

1. Старавина 
2. Могила 
3. Кукуречани 
4. Добрушево 
5. Самоков 
6. Пласница 
7. Блатец 
8. Миравци 
9. Студеничани 
10. Кондово 
11. Росоман 
12. Облешево 
13. Клечовце 
14. Житоше 
15. Демир Капија 
16. Белчишта 
17. Мешеишта 
18. Долнени 
19. Витолиште 
20. Џепчиште 
21. Теарце 
22. Боговиње 

300.000 денари 
700.000 денари 

1.000.000 денари 
300.000 денари 
500.000 денари 

1.000.000 денари 
250.000 денари 
600.000 денари 
300.000 денари 
350.000 денари 
400.000 денари 
300.000 денари 
400.000 денари 
500.000 денари 
200.000 денари 
800.000 денари 
400.000 денари 

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

Бр. 23 2832/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски,с.р. 

1429 . 

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за буџети 
(„Службен весник на РМ" бр. 79/93, 3/94 и 71/96) и член 
46 став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1998 ГОДИНА 

Член 1 
Во Буџетот на Република Македонија за 1998 година 

(„Службен весник на Република Македонија" број 67/ 
97), се вршат следниве изм*ени на распоредот на сред-
ствата во посебниот дел: 

А) Се вршат намалувања во следните раздели за 
износ од 1.035.860.000 денари: 

1. Во раздел 080.01 - Министерство за надворешни 
работи, потставка 462039. - Откуп на канцелариски 
згради и деловни простории, износот 45.700.000 се заме-
нува со износот 44.700.000; 

2. Во раздел 090.02 - Министерство за финансии -
Функции на државата, потставка 444200 - Програма за 
поттикнување на нови вработувања, износот 
1.590.628.000 се заменува со износот 596.628.000; 

3.Во раздел 120.01 - Министерство за урбанизам, 
градежништво и заштита на животната средина, пот-
ставка 426016 - Просторни и детални урбанистички 
планови, износот 92.000.000 се заменува со износот 
90.000.000; 

'4. Во раздел 140.01 - Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, потставка 471054 - Про-
грама за инвестиции во земјоделието, износот 
127.000.000 се заменува со износот 124.140.000; 

5.Во раздел 150.01 - Министерство за тјзуд и соци-
јална политика, потставка 463027 - Опремување на ин-
формациониот систем на Републиката, износот 
20.000.000 се заменува со износот 13.000.000; 

6. Во раздел 150.01 - Министерство за труд и соци-
јална политика, потставка 468010 - Реконструкција на 
градежни објекти, износот 14.200.000 се заменува со 
износот 10.200.000; 

7. Во раздел 150.10 — Детска заштита, потставка 
443077 - Детски додаток, износот 500.000.000 се заме-
нува со износот 485.000.000; 

8. Во раздел 160.30 - Финансирање на основното и 
средното образование, потставка 468010 - Реконструк-
ција на градежни објекти, износот 129.165.000 се заме-
нува со износот 128.165.000; 

9. Во раздел 170.01 - Министерство за наука, пот-
ставка 441252 - Трансфери до научно истражувачки 
институции, износот 188.000.000 се заменува со износот 
187.000.000 и 

10. Во раздел 190.01 - Министерство за здравство, 
потставка 441392 - Други трансфери до владини инсти-
туции, износот 86.925.000 се заменува со износот 
85.925.000. 

Б) Се вршат зголемувања во следните раздели за 
износ од 1.0351860.000 денари: 

23. Шипковица 300.000 денари 
24. Градско 1.500.000 денари 
25. Чашка 500.000 денари 
26. Арачиново 800.000 денари 
27. Петровец 1.000.000 денари 
28. Сопиште 500.000 денари 
29. Шуто Оризари 500.000 денари 
30. Врапчиште 300.000 денари 
31. Чегране 400.000 денари 
32. Кривогаштани 400.000 денари 
33. Ранковце 350.000 денари 

ВКУПНО: ~~ 16.850.000 денари 

2. Единиците на локалната самоуправа се должни 
средствата од точка 1 на оваа одлука да ги користат 
наменски. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за финансии. Средствата ќе се преведат 
на жиро-сметките на буџетите на единиците на локал-
ната самоуправа. 

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

Бр. 23-2816/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 

1428 . : 

Врз основа на член 38 став 2 и 3 од Законот за 
буџети („Службен весник на РМ" бр. 79/93, 3/94 и 71/ 
96), член 19 од Законот за извршување на Буџетот на 
Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
'67/97) и член .46 став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОЗАЈМИЦА ОД БУЏЕ-
ТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1998 ГО-

ДИНА 
1. Од средствата за усогласување на приходите на 

буџетите на единиците на локалната самоуправа се дава 
позајмица во износ од 6.000.000 денари на следните еди-
ници на локалната самоуправа: 

1. Берово 300.000 денари 
2. Македонски Брод 300.000 денари 
3. Виница 300.000 денари 
4. Дебар 300.000 денари 
5. Демир Хисар 200.000 денари 
6. Крива Паланка 200.000 денари 
7. Крушево 300.000 денари, 
8. Неготино 500.000 денари 
9. Охрид 1.000.000 денари 
10.Штип 600.000 денари 
11. Гази Баба 1.000,000 денари 
12. Карпош * 1.000.000 денари 

\ 

В К У П Н О 6.000.000 денари 

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со 
рок на враќање од два месеци од денот на пренесување 
на средствата. 

3. Враќањето на позајмицата се обезбедува со депо-
нирање на акцептен налог од корисникот на позајми-
цата во Министерството за финансии. 



27 ноември 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 57-Стр. 3067 

1. Во раздел 090.02 - Министерство за финансии -
Функции на државата, потставка 442011 - Средства за 
усогласување на приходите на единиците на локалната 
самоуправа, износот 5.000.000 се заменува со износот 
11.000.000; 

2. Во раздел 150.10 - Детска заштита, потставка 
422045 - Централно греење, износот 9.850.000 се заме-
нува со износот 24.850.000; 

3. Во раздел 150.20 - Социјална заштита, потставка 
443018 Трансфери до фондот за ПИО утврдени со За-
кон, износот 3.000.000.000 се заменува со износот 
3.620.000.000; , 

4. Во раздел 150.20 - Социјална заштита, потставка 
443085 - Трансфер до фамилии кои се социјално загро-
зени, износот 2.490.000.000 се заменува со износот 
2.551.000.000; 

5. Во раздел 150.20 - Социјална заштита, потставка 
443093 - Трансфери на невработени поради структурни 
промени, износот 2.939.000.000 се заменува со износот 
3.263.000.000 и 

6. Во раздел 360.17 - Оснрвно јавно обвинителство -
Скопје, потставка 426105 - Закупнини за недвижности, 
износот 2.000.000 се заменува со износот 4.860.000. 

Член 2 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
. Република Македонија", а ќе се применува со денот на 
донесуваното. 

Бр. 23-2821/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 
1430. " 

Врз основа на член 20 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 1998 година 
(„Службен весник на РМ" бр.67/97) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр.38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр.63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УЧЕ-
СТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИРА-
ЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ДРУШТВА, ЗДРУЖЕНИЈА И СОЈУЗИ НА ГРА-

ЃАНИ ВО 1998 ГОДИНА 
Член 1 

Во Одлуката за учество на Републиката во финанси-
ран>ото на општествените организации, друштва, здру-
женија и сојузи на граѓани („Службен весник на РМ" 
број 17/98) во член 1 точката 2 се менува и гласи: 

„2. Сојуз на здруженија на борците 
од НОБ-Републички одбор 10.620.000" 

а по точката 21 се додава точката: 
„22. Совет за научно културни средби 500.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-2815/2 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски с.р. 
1431. 

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на РМ" 
бр.38/90 и 63/94) и член 24 од Законот за правата, обвр-
ските и одговорностите на републичките органи на 
управата во поглед на средствата во општествена соп-
ственост што тие ги користат („Службен весник на РМ" 
бр.41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе 

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

СТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ 
Член 1 

Правото на користење на деловните простории на 
булевар „Партизански одреди" бр. 145 во Скопје, со 

.површина од 286 м2, сопственост на РМ, се пренесува на 
Јавното претпријатие за пасишта. 

Член 2 
Правото на користење на просториите опишани во 

член 1 од Одлуката, се пренесува без надоместок. 
Член 3 

За условите и начинот на користење на деловните" 
простории, Службата за општи и заеднички работи во 

»Владата на Република Македонија ќе склучи договор со 
Јавното претпријатие за пасишта. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавуван»ето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

БР 23-2777/2 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1432 . 

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 член 18 
од Законот за правата, обврските и одговорностите на 
републичките органи во поглед на средствата во опште-
ствена сопственост што тие ги користат („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 4/85 и 51/88), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16.11.1998 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ СО НАДОМЕ-

СТОК ПОД ЗАКУП 

Член 1 
Правото на користење на недвижниот имот - објект 

(барака бр. 5) со површина од 125 м2, кој се наоѓа на ул. 
„Васил Ѓоргов", бб - Скопје, чиј сопственик е Репу-
блика Македонија, се пренесува на Д.О.О. „Снелук" -
Скопје. 

Член 2 
Надоместокот за користење на објектот ќе се 

утврди врз основа на висината на надоместокот што ЈП 
за стопанисуван>е со станбен и.деловен простор на Ре-
публика Македонија го има утврдено за објекти со 
таква намена и за утврдени реони од градот. 

Корисникот ќе го користи објектот до укажување 
потреба за негово користење од страна на Владата на 
Република Македонија. 

Член 3 
Службата за општи и заеднички работи во Владата 

на Република Македонија со корисникот - Д.О.О. 
„Снелук" - Скопје да склучи договор за условите и 
начинот на користење на објектот. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-2712/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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1433 . 
Врз основа на член 17-6 од Законот за промет со 

земјишта и згради („Службен весник на РМ" бр. 36/75, 
41/75 , 51/88, 38/91 и 4/93) и член 45, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 16. 11. 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Се врши замена на правото на сопственост на земјо-

делско земјиште кое се наоѓа во КО Битола - Битола, а * 
претставува КП бр. 11577, ливада 4 класа, во вкупна 
површина од 484.068 м2 во делот кој изнесува 331.091 м2 

во м.в. „Аеродром" - сопственост на Република Маке-
донија - корисник ЗИК „Педагошка", со земјоделско 
земјиште на кои носители на право на сопственост се: 

1. Јовановски Александар - во вкупна површина од 
6.774 м2 кое се наоѓа на КП бр. 188/1, 188/2, 499 и 551 
сите во КО Биљаник. 

2. Аневски Бељан - во вкупна површина од 58.812 м2 

кое се наоѓа на КП бр. 366, 376, 575,631/1, 633, 672 и 1/2 
од КП бр. 359/1 сите во КО Биљаник. 

3. Талевски Никола - во вкупна површина од 2.770 
м2 кое се наоѓа на КП бр. 224/2 и 326/3 сите во КО 
Биљаник. 

4. Лазаревски Благој и Трајанка - во вкупна повр-
шина од 12.707 м2 кое се наоѓа на КП бр. 314, 369, 564, 
597, 631/5 и 639 од сите,по 1/2 во КО Биљаник и 2/8 од 
КП бр. 159 во КО Рибарци. 

5. Димовски Ристо ^ во вкупна површина од 14.728 
м2 кое се наоѓа на КП бр. 227/1,260,642/2,1/3 од КП бр. 
244 и 25/44 од КП бр. 341 сите во КО Биљаник. 

6. Јовановски Трајан - во вкупна површина од 11.075 
м2 кое се наоѓа на КП бр. 288, 317 и 501 сите во КО 
Биљаник. 

7. Кумановски Илија - во вкупна површина од 
26.064 м кое се наоѓа на КП бр. 232,239/2, 322, 323, 598 
и 657 од сите по 3/4 сите во КО Биљаник. 

. 8. Талевски Трајан - во вкупна површина од 
33.564 м2 кое се наоѓа на КП бр. 348, 362, 367,426, 443 и 
679 сите во КО Биљаник. 

9. Петровски Веле - во вкупна површина од 22.132 
м2 кое се наоѓа на КП бр. 502,166,214, 215 и 503 од сите 
по 5/6 сите во КО Биљаник. 

10. Гроздановски Кирило - во вкупна површина од 
77.647 м кое се наоМ на КП бр. 339, 347, 353, 435, 447, 
577, 578, 582, 583, 585, 593, 601, 602, 608, 663, 664 и 684 
сите во КО Биљаник. 

11. Стојановски Цане - во вкупна површина од 2.546 
м2 кое се наоѓа на КП бр. 697 во КО Биљаник. 

12. Стојановски Ѓорѓи - во вкупна површина од 
14.854 м2, кое се наоѓа на КП бр. 194, 195, 318, 636/1 
сите во КО Биљаник. 

13. Сгевановски Боне, Стевановска Ванилица, Ван-
геловска Марина и Вангеловски Томислав - во вкупна 
површина од 17.605 м2 кое се наоѓа на КП бр. 129,217/2, 
644, 1/2 од КП бр. 604, 1/2 од КП бр. 605 сите во КО 
Биљаник и 1/2 од КП бр. 906/2 во КО Новаци. 

14. Божиновски, Борис - во вкупна површина од 
10.164, м2 кое се наоѓа на КП бр. 206, 631/2, 637, 659, 
197/3, 198/1 и 198/2 сите во КО Биљаник. 

15. Димовски Богоја - во вкупна површина од 11.214 
м2 кое се наоѓа на КП бр. 337, 464 и 587 сите во КО 
Биљаник. 

16. Талевски Киро во вкупна површина од 8.435 м2 

кое се наоѓа на КП бр.611 во КО Биљаник. 

Член 2 
Договорот за замена на недвижностите од член 1 на 

оваа одлука ќе го ек чу <-л министерот за финансии. 
Член 3 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката на 
Владата на Репиблика Македонија. број 1473/1 од 
23.06.1997 година за замена на правото на сопственост 
на земјоделско земјиште. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-887/4 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1434 . 

Врз основа на член 17-6 од Законот за промет со 
земјиште и згради („Службен весник на РМ" број 36/75, 
41/75,10/79, 51/88, 38/91 и 4/93), и член 45 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на РМ" број 38/90 и 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата• одржана на 16.11.1998 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ,ЗА КУПУ-

ВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ 
Член 1 

Во Одлу* .а купува н>е на н едвижност-деловен 
објект („Службен весник на РМ" бр. 61/97) во членот 2 
зборовите „12.000.1 4,00 (дванаесет милиони и стосе-
думдесет и четири) денари" се заменуваат со зборовите 
„14.082.588,00 (четиринаесет милиони осумдесет и две 
илјади и петстотини ?г осумдесет и осум) денари". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-2830/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 I од ина Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски,с.р. 
1435 . ~ ~ 

Врз основа на член 31, од Законот за заштита и 
унапредување на животната средина и природата 
(„Службен весник на РМ" бр. 69/96 ) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр.38/90 и „Службен весник на 
РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ ЗА ЗАШ-
ТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА И ПРИРОДАТА ЗА 1998 ГОДИНА 

1. Во Програмата за распределба на средствата од 
Фондот за заштита и унапредување на животната сре-
дина и природата за 1998 година бр. 23-1127/1 од 
13.04.1998 година објавена во ^„Службен весник на РМ" 
број 20/98 , во точка I вредноста,,... во износ од 
53.000.000,00 денари..." се менува и истата треба да 
гласи: 

„... во износ од 90.000.000,00 денари,.." 
2. Текстот од точка1,, алинеја 1 од истата Про-

грама, цитирана во точка 1 од оваа одлука „-Проекти и 
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опрема за заштита на реките и езерата." се менува и 
истата гласи: 

„- Проекти за заштита на водни ресурси и обезбеду-
вање квалитетна вода за пиење." 

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

1 2 3 4 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Бр. 23-2817/1 
16 ноември 1998 година 

Скопје 

1436. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
45, став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржаната 16.11.1998 година, до-
несе 

Р Е 1п 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 Заводот за 
платен промет - Централен регистар (Регистар на за-
лог на подвижни предмети и права) и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8507 

8517 

8471 Машини за автомат-
ска обработка на по-
датоци и нивни еди-
ници; магнетни или 
оптички читачи, ма-
шини за пресниму-
вана на податоци во 
кодирана форма и 
машини за обработка 
на такви податоци, 
неспомнати или не-
опфатени на друго 
место: 

8471 41 - Што во исто ку-
пиште имаат нај-
малку една цен-
трална единица, како 
и една влезна и 
излезна единица, или 
една комбинирана 
влезно излезна еди-
ница: 

8471 41 90 00—Друго 
а) Персонален сме-
тач сервер 

8471 60 - Влезни или излезни 
единици, што содр-
жат или не содржат 
мемориски единици 
во исто куќиште: 

8471 60 40 00— Печатари 
847160 50 00— Тастатури 
8471 60 90 00—Друго 

а) Скенер 40 парчиња 
8471 70 -Мемориски единици 
847170,51 00---- Оптички, вклу-

чувајќи и мегнатно 
оптички 3 дарчиња 

8524 

8528 

170 парчиња 

50 парчиња 
220 парчиња 

8471 80 Други единици од ма-
шините за автомат-
ска обработка на по-
датоци: 

8471 80 90 00- Друго 
а) рутер 40 парчиња 
б) Нив 80 парчиња 
ц) ѕ\У1сН 4 парчиња 
д) заштитник на ло-
кална мрежа (Еге>у-
а!1) 4 парчиња 
Електрични апарати, 
вклучувајќи и сепара-
тори за нив право-
аголни или не (вклу-
чувајќи и квадратни): 

857 80 - Други акумулатори 
8507 80 99 00—Друго 

а) Систем за непре-
кинато напојување 
(1ЈРЅ) 220 парчиња 
Електрични апарати 
за жична телефонија 
или жична телегра-
фија, вклучувајќи 
жични телефонски 
апарати со безжична 
слушалка и телеко-
муникациски апарати 
за жични системи со 
носечка струја или 
дигитални линиски 
системи; видеофони: 

8517 50 - Други апарати, за 
жични системи со но-
сечка струја или за 
дигитални линиски 
системи: 

8517 509000-Други 
а) Апарати за жични 
системи Модеми 40 парчиња 
Плочи, ленти и дру^и 
снимени подлоги со 
звучни или други 
слични феномени, 
вклучувајќи матрици 
и галвански отпеча-

, тоци за производство 
на плочи, освен про-
изводите од Глава: ' 

8524 31 00 00- За репродукција на 
појава. Освен звук 
или слика 600 парчиња 
Приемни апарати за 
телевизија, со или 
без вграден радиоди-, 
фузен приемник или 
со апарати за сни-
мање или репродук-
ција 'на звук или 
слика; видео-мони-
тори и видео-проек-
тори: 
- Приемни апарати за 
телевизија, со или 
без вграден радиоди-
фузсн приемник или 

г ' со апарати за сни-
мање или репродук- : } 4 'А 
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1 2 3 4 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 . 2 3 4 

8703 Патнички автомо-
били и други моторни 
возила главно кон-
струирани за превоз 
на лица (освен вози-
лата од тар. број 
8702), вклучувајќи и 
моторни возила за• 
комбиниран превоз 
на лица и стоки (од 

- типот „караван", 
„комби", итн.) и ав-
томобили за трки: 

4 8703 23 — Со зафатнина на 
цилиндрите над 1.500 
см3 до 3000 см*: 
— Нови: 
—- Со зафатнина на 
цилиндрите над 1500 
см3 до 2000 см3: 

Патнички авто-
мобили, составени: 

8703 23 10 И Со вграден ката-
лизатор 
а) Г^псѓја К 2.0, сива 
метализирана боја 1 парче 

8703 32 - Со зафатнина на 
цилиндрите над 1500 
см3 до 2500 см3: 
— Нови: 
— Со зафатнина на 
цилиндрите над 1500 
см3 до 2000 см3: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички автомо-

били и други моторни 
возила главно кон-
струирани за превоз 
на лица (освен вози-
лата од тар. број 
8702), вклучувајќи и 
моторни возила за 
комбиниран превоз 
на лица и стоки (ти-

, пот „караван", „ком-
би", итн.) и автомо-
били за трки: 

8703 32 - Со зафатнина на 
цилиндри^ над 1.500 
см3 до 2500 см*: 
— Нови: 
— Со зафатнина на 
1филиндрите над 1500 
см3 до 2000 см3: 

8703 32 90 10— Со зафатнина на 
цилиндрите над 1500 
см3 до 2000 см3 

а) патничко моторно 
возило Комби-Фолк-
сваген-транспортен 
со регистарски број 
С7176-ТП, со број на 
мотор 1X09668 и број 
на шасија ЗМН055681 

1 парче 

циЈа на звук или 
слика: 

8528 21 - Во боја: 
8528210010—Нови 

а) Монитор во боја 220 парчиња 

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

Бр 23-2808/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година Република Македеонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1437. ~~~ 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен ресник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46 став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, до-
несе 

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

ДА СЕ ЗПВЕЗЕ 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 Советот за 
радиодифузија на Република Македонија и тоа: 

8703 32 10 19 Други 
а) Комбинирано во-

» зило (патничко во-
зило) Скгоеп Веѓ-
и в е тиШѕрасе р1иѕ, 
за превоз на 5 лица, 
со зафатнина од 1868 
см3, дизел мотор со 
катализатор, со три 
врати и моќ 52 КУ 1 парче 

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

Бр 23-2798/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година ' » а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1438. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари 
ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и чле] 
46, став 5 од Законот за Влагата на Република Македо 
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службо 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке 
донија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, до 
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖ1 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не с< 

произведува во Република Македонија и може да с< 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Апелаци 
ониот суд Скопје и тоа: 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, фс.р. 

Бр. 23-2787/1 
16 ноември 1998 година 

Скопје 
1439. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, до-
несе 

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 правда односно за Апелациониот суд Штип и 
тоа: 
Тарифен 

број 
Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

8703 Патнички автомо-
били и други моторни 
возила главно кон-

* струирани зар превоз 
на лица (освен вози-
лата од тар. број 
8702), вклучувајќи и 
моторни возила за 
комбиниран превоз 
на лица и стоки (ти-
пот „караван", „ком-
би", итн.) и автомо-
били за трки: 

8703 23 - Со зафатнина на 
цилиндрите над 1.500 

у см3 до 3000 см3: 
— Нови: 
— Со зафатнина на 
цилиндрите над 1500 
см3 до 3000 см3: 

Патнички авто-
мобили, составени: 
а) патничко возило 
„OPEL OMEGA" 
ЦЦ 2,5 со 2498 ццм, 
120 кв/170 ќе, произ-
ведено 1998, боја 
црна мсталик со 4 
врати 1 парче 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

Бр. 23-2797/1 
16 ноември 1998 година 

Скопје 
1440. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата рд^ж&на ни16*11.1998 година, до-
несе 1* 

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 Основниот 
суд Делчево и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

8703 Патнички автомо-
били и други моторни 
возила главно кон-
струирани за превоз 
на лица (освен вози-
лата од тар. број 
8702), вклучувајќи и 
моторни возила за 
комбиниран превоз 
на лица и стоки (од 
типот „караван", 
„комби", итн.) и ав-
томобили за трки: 

8703 23 - Со зафатнина на 
цилиндрите над 1.500 
см3 до 3000 см3: 
— Нови: 
-— Со зафатнина на 
цилиндрите над 1500 
см3 до 2000 см3: 

Патнички авто-
мобили составени: 

* 8703 23 10 11 Со вграден ката-
лизатор 
а) патнички автомо-
бил OPEL VEKTRA 
2. ODTI со 4 врати 
тежина 1445 кг., мо-
тор 1998 ссм, 100 КЅ/ 
74, кат, мотор број X 
20DTX 17211652, ша-
сија број Volojbf 19 
Б, 1283637 година 
1998, модел 98, боја 
марселина ред 1 парче 

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

Бр. 23-2786/1 
16 ноември 1998 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

1441 . 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и член 
45, став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, до-
несе 

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 образование и физичка култура и тоа: 
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Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

8471 Машини за автомат-
ска обработка на по-
датоци и нивни еди-
ници; магнетни или 
оптички читачи, ма-
шини за пресниму-
вање на податоци на 
носители на пода-
тоци во кодирана 
форма и машини за 
обработка на такви 
податоци, неспом-
на!*и или неопфатени 
на друго место; 

8471 50 - Дигитални цен-
трални единици 
освен оние од тар. 
подброеви 8471 41 и 
8471 49, кои содржат 
или не содржат во 
исто куќиште една 
или две од следниве 
единици: мемориски 
единици, влезни еди-
ници, излезни еди-
ници: 

8471 50 90 00--Друго 
а) Quest Пентиум 223 
ммх 14 парчиња 
б) Quest Пентиум 200 

< ммх 15 парчиња 
в) Дигитал Алфа * 
Сервер 4100 1 парче 

8471 60 - влезни или излезни 
единици, што содр-
жат или не содржат 
мемориски единици 
во исто куќиште: 

8471 60 40 00— Печатари 
а) LASER HP 6L 17 парчиња 

18471 60 50 00— Тастатури 1 парче 
8471 70 - Мемориски единици 
847170 53 00 Xapjj диск драјв 

(hard disk) 
а) 4.3 ГБ хард диск 1 парче 

8471 80 - Други единици од 
машините за авто-
матска обработка на 
податоци: 

847180 10 00- Периферни еди-
ници 
а) ДЕТПМ-АА 1 парче 

8473 Дело,ви и прибор 
(освен прекривачи, 
куфери за машини и 
сл.) погодни за упо-
треба исклучително 
или главно со машиг 
ните од тар. број 8469 
до 8472: 

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

8473 30 90 00~ Други 
а) Метално куќиште 
за дискови БА ЗОП-
ББ 1 парче 

8504 Електрични транс-
форматори, статички 
конвертори (на при-

мер, исправувани) и 
индуктивни калеми: 

8504 40 - Статички конвер-
тори (претворувачи): 

$ 8504 40 30 00— Модули за напоју-
вање од вид кои се 
употребуваат кај ма-
шините за автомат-
ска обработка на по-
датоци 
а) Модул за напоју-
вање Х7291-АА 1 парче 

8524 Плочи ленти и други 
снимени подлоги со 
звучни или други 
слични феномени, 
вклучувајќи матрици 
и галвански отпеча-
тоци за производство 
на плочи, освен про-
изводите од глава 37 

8524 31 00 00-- За репродукција на 
појави, освен звук 
или слика 
а) Софтвер со ли-
ценца, Дигитал, 
Уникс 1 парче 

8544 Изолирана жица 
(вклучувајќи емајли-
рана или анодизи-

* рана жица), *кабли 
(вклучувајќи и коак-
сијални кабли) и 
други електрични 
спроводници, со или 
без конектори; кабли 
од оптички влакна, 
изработени од поеди-
нечно оплаштени 
влакна, комбинирани 
или не со електрични 
спроводник, со или 
без конектори: 
- Жици за намотки: 

8544 51 00 00- Со конектори 
а) Приклучни кабли 
со конектори 

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

Бр. 23-2799/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1442 . 
Врз основа на член И од Законот за заштита и 

унапредување на животната средина („Службен весник 
на РМ" бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 
1. Се овластува Друштвото за заштита на животната 

средина РИ-ЕП, Д.О.О., Рударски институт од Скопје 
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да врши изготвување стручна документација од доме-
нот на заштитата и унапредување на животната средина 
и природата, мерење и следење на состојбите и проме-
ните во животната средина, во дејностите за кои е реги-
стриран и тоа: 

- изведување на научно•истражувачки, истражу-
вачко-развојни проекти и проектирање на нови произ-
води во доменот на екологијата; 

-.мониторинг на емисијата на штетни материи во 
отпадните гасови, како и на цврст, течен и полутечен 
индустриски отпад и отпадни води и предлагање мерки 
за заштита; 

- обработка и интерпретација на податоци врзани со 
заштитата на животната средина, со соодветни компју-
терски програми; 

- трансфер на знаења, консалтинг и сервис од обла-
ста на заштитата на животната средина; 

- комуникација со државни институции, домашни и 
странски асоцијации и фондации, научни и високо-
школски Институции во земјата и странство, во областа 
на заштитата на животната средина и 

- издавачка дејност од областа на заштитата и уна-
предување на животната средина. 

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

Бр. 23-2732/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски,с. р. 
1443. 

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 
унапредување на животната средина („Службен весник 
на РМ" бр. 69/96, 63/96) и врз основа на член 46, став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 
1. Се овластува ДПУ „АЗО" Милчо ДООЕЛ од 

Скопје да врши изготвување стручна документација од 
доменот на заштитата и унапредување, на животната 
средина и природата, мерење и следење на состојбиве и 
промените во животната средина, во дејностите за кои 
е регистриран и тоа: 

- изготвување студии за квалитет и заштита на вода, 
воздух и почва; 

- ревизија на студии за квалитет и заштита на вода, 
воздух и почва; 

- вршење надзор врз реализацијата на студиите за 
квалитет и заштита на вода, воздух и почва; 

- вршење мерења на квалитетот на водата, воздухот 
и почвата и предлагање мерки за заштита на истите; 

- изготвување студии за контрола на квалитетот на 
водата и опасни води; 

- геолошки истражувања на бушотини, брани и сл.; 
- испитуван>а во областа на биолошката разновид-

ност; 
- изготвување студии од заштита од пожари на отво-

рени простори; 
- изготвување студии и предлог мерки за заштита на 

предели од посебно значење, национални паркови и 
други живеалишта и нивно управување; 

- изготвување студии за депонирање и управување 
со комунален, индустриски, техноген и опасен отпад; 

- управување со комунален, индустриски, техноген и 
опасен отпад; 

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

Бр. 23-2739/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с. р. 
1444 . 

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 
унапредување на животната средина („Службен весник 
на РМ" бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 

1. Се овластува ДОО „Застава-АГП" П•О. од Охрид 
да врши изготвување стручна документација од доме-
нот на заштитата и унапредување на животната средина 
и природата, мерен>е и следење на состојбите и проме-
ните во животната средина, во дејностите за кои е реги-
стриран и тоа: 

- изготвување на еколошки и техничко-технолошки 
елаборати и решенија; 

- испитување и контрола на хемиски параметри на 
отпадни води; , 

- испитување на хемиски состав, технолошко-мета-
луршки карактеристики на метали и неметали и 

- испитување и контрола на технолошки процес. 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-2733/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1445 . 
Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 

унапредување на животната средина („Службен весник 
на РМ" бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 
од Законот за Владата на •Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 

1. Се овластува Консултативниот центар „Еко -
Консалт" од Скопје да врши изготвување стручна доку-
ментација од доменот на заштитата и унапредување на 
животната средина и природата, мерење и следење на 
состојбите и промените во животната средина, во дејно-
стите за кои е регистриран и тоа: 

- изготвување и ревизија на технички, технолошки, 
развојни и научно - истражувачки решенија, проекти, 
елаборати, студии и експертизи; 

- испитување на квалитетот и определување на 
мерки за заштита во областа на води, воздух и зем-
јиште; 

- истражување и експлоатација на минерални суро-
вини, опрема и технологии, мерења и мониторинг; 
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- изготвување и ревизија на планови и определување 
на мерки за заштита и унапредување на животната сре-
дина и природата и 

- вршење на консултантски услуги во областа на 
заштитата и унапредување на животната средина и при-
родата. 

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

Бр 23 2734/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1446 . 

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 
унапредување на животната средина („Службен весник 
на РМ" бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 

1. Се овластува АДГ „Маврово" од Скопје да врши 
изготвување стручна документација од доменот на заш-
титата и унапредување на животната средина и приро-
дата, мерење и следење на состојбите и промените во 
животната средина, во дејностите за кои е регистриран 
и тоа: 

- изготвување и ревизија на технички, технолошки, 
развојни и научно - истражувачки решенија, проекти, 
елаборати, студии и експертизи од областа на зашти-
тата на животната средина и природата; 

- определување заштитни мерки за редуцирање на 
загадувањето на животната средина; 

- изготвување и ревизија на планови и определување 
на мерки за заштита и унапредување на животната сре-
дина и 

- консултантски услуги во областа на заштитата на 
животната средина. 

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

Бг> 23 2735/1 " Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година на Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1447 . — 

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 
унапредување на животната средина („Службен весник 
на РМ" бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 
1. Се овластува Машинскиот факултет од Скопје да 

врши изготвување стручна документација од доменот 
на заштитата и унапредување на животната средина и 
природата, мерење и следење на состојбите и проме-
ните во животната средина, во дејностите за коц_е реги-
стриран и тоа: 

- изготвување на еколошки и техничко - техно-
лошки елаборати, студии, идејни и изведбени проекти 
во доменот на заштитата на животната средина; 

- изведување на научно - истражувачки, истражу-
вачко - развојни проекти и проектирање на нови произ-
води од доменот на екологијата; 

- организирање на настава, курсеви и семинар од 
областа на заштитата на животната средина; 

- испитување, мерење и мониторинг на загадување 
на воздухот од енергетски и индустриски постројки и 
објекти од сообраќајните средства; 

- изработка на програми за сведување на емисијата 
на штетни материи од сообраќајните средства, енергет-
ските и индустриските објекти во дозволени граници, 
како и комплетна проектна документација и преземање 
на технички мерки за поднесување на возилата и по-
стројките за намалена емисија на штетни материи; 

- изработка на документација за изградба и управу-
вање со цврст отпад и градски смет; 

- изработка на техничка документација за заштита 
од пожари; 

- мерење, анализа и експертиза на бучавата во око-
лината и во работните простории и предлог - решенија 
за нејзино намалување и 

- изработка на проекти и ревизии за заштитата од 
штетноста на бучавата и вибрациите по здравјето на 
луѓето. 

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

Бр: 23-2736/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1448 . 

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 
унапредување на животната средина („Службен весник 
на РМ" бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 

1. Се овластува РЖС „Институт" АД од Скопје да 
врши изготвување стручна документација од доменот 
на заштитата и унапредување на животната средина и 
природата, мерење и следење на состојбите и проме-
ните во животната средина, во дејностите за кои е реги-
стриран и тоа: 

- проектирање и сродни технички услуги - изготву-
вање техничка документација; 

- изготвување техничко, технолошки, развојни и на-
учно•истражувачки решенија, проекти, елаборати; 

- мерење и мониторинг и следење на состојбите во 
животната средина; 

- контрола, физичко - хемиска и токсиколошка ана-
лиза на отпадни води, воздух и почва и 

- изготвување и ревизија на планови и определување 
мерки за заштита и унапредување на животната сре-
дина и природата. 

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

Бр 23-2737/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје "'' ' Бранко Црвенковски, с. р. 
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1449. 
Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 

унапредување на животната средина („Службен весник 
на РМ" бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 

1. Се овластува Институтот за просторно плани-
рање, урбанизам, сообраќај и екологија „ИН-ПУМА" 
од Скопје да врши изготвување стручна документација 
од доменот на заштитата и унапредување на животната 
средина и природата, мерење и следење на состојбите и 
промените во животната средина, во дејностите за кои 
е регистриран и тоа: 

- изготвување на елаборати во сферата на зашти-
тата на животната средина. 

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

Бр 23-2738/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година « а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1450. 

Врз основа н& член 11 од Законот за заштита и 
унапредување на животната средина („Службен весник 
на РМ" бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 
1. Се овластува „ХА-ЕМ" Претпријатие за произ-

водство, инсталација и ремонт за промет и трговија на 
големо и мало, инженеринг и други услуги, консалтинг, 
економска пропаганда од Прилеп да врши изготвување 
стручна документација од доменот на заштитата и уна-
предување на животната средина и природата, мерење 
и следење на состојбите и промените во животната сре-
дина, во дејностите за кои е регистриран и тоа: 

- изготвувана и ревизија на технички, технолошки, 
развојни и научно истражувачки решенија, проекти, 
елаборати, студии и експертизи, испитуваи»е на квали-
тетот и определување мерки за заштита во областа на 
водите, воздухот и земјииггето, истражувана и експло-
атација на минерални суровини, опрема и технологии, 
мерења и мониторинг; 

- изготвувана и ревизија на планови и определување 
на мерки за заштита и унапредување на животната сре-
дина и природата; 

- вршење консултантски услуги во областа на заш-
титата и унапредува!вето на животната средина и при-
родата. 

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

Бр. 23 2740/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 

1451. 
Врз основа на член И од Законот за заштита и 

унапредување на животната средина („Службен весник 
на РМ" бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен*рес-
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРО-

ДАТА 
1. Се овластува Претпријатието за промет и консал-

тинг „ФАРМАХЕМ" од Скопје да врши изготвување 
стручна документација од доменот на заштитата и уна-
предување на животната средина и природата, мерење 
и следење на состојбите и промените во животната сре-
дина, во дејностите за кои е регистриран и тоа: 

- оценка на влијанието на индустриските, производ-
ните и сервисните дејности врз животната средина и 
природата; 

- изготвување на еколошки студии за деградација на 
животната средина и предлагање на мерки за намалу-
вање на негативните влијанија; 

- изготвување на еколошки елаборати за нови инве-
стициони објекти; 

- мониторинг и проценка на загадувањата на водите 
и почвата со поедини хемиски и токсични материи; 

- избор и дизајнирање на опрема за заштита на жи-
вотната средина од загадување и 

- управување со цврст отпад, испитување на мож-
ност за негово рециклирање и депонирање. 

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

Бр. 23-2731/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1452 . 

Врз основа на член 11 од Законот за заштита и 
унапредување на животната средина („Службен весник 
на РМ" бр. 69/93 и 63/96) и врз основа на член 46, став 5 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весг 
ник на РМ" бр. 63/94), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 16.11.1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРУЧНИ РАБОТИ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПИРО ДАТА 

1. Се овластува ГП „Гранит" од Скопје да врши 
изготвување стручна документација од доменот на заш-
титата и унапредување на животната средина и приро-
дата, мерење и следење на состојбите и промените во 
животната средина, во дејностите за кои е регистриран 
и тоа: 

- изготвувана и ревизија на технички, технолошки, 
развојни и научно истражувачки решенија; 

- ревизија и изготвување на проекти, елаборати, 
студии и експертизи и определување мерки за заштита 
на животната средина и природата; 

- вршење консултантски услуги во областа на заш-
титата и унапредување на животната средина и приро-
дата. 

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

Бр. 23-2730/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
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1453. 
Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за 

ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник 
на РМ" бр. 37/98) и член 46 став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македон§ка („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 октомври 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА СТУДЕНТСКИОТ ДОМ „КОЧО РА-

ЦИН" - БИТОЛА 
1. За членови на Управниот одбор на Студентскиот 

дом „Кочо Рацин" - Битола се именуваат: 
- Фатмир Авмедовски, советник на министерот за 

образование и физичка култура; 
- Љупчо Бундалевски, началник во Министерството 

за образование и физичка култура; 
- Олга Белковска, началник во Министерството за 

образование и физичка култура; 
- Ѓорѓи Лумбуровски, секретар во Министерството 

за образование и физичка култура - ПЕ - Битола; 
- Методија Стојановски, координатор во Центаров 

за стручно образование, оспособување и развој - Би-
тола. 

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

Бр 17-2618/3 Претседател на Владата 
26 октомври 1998 година " а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1454. 

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за 
ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник 
на РМ" бр. 37/98) и член 46 став 5 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 октомври 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА СТУДЕНТСКИОТ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ" 

- СКОПЈЕ 
1. За членови на Управниот одбор на Студентскиот 

центар „Скопје" - Скопје се именуваат: 
- м-р Атанас Аврамовски, потсекретар во Мини-

стерството за образование и физичка култура; 
- м-р Сефадин Елези, заменик на главниот репу-

блички просветен инспектор во Министерството за 
образование и физичка култура; 

- Благојче Крстаноски, потсекретар во Министер-
ството за образование и физичка култура; 

- Димитар Тодевски, помошник на министерот за 
финансии; 

- Стојан Трајанов, потсекретар во Министерството 
за труд и социјална политика. 

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

Бр 17-2284/4 Претседател на Владата 
26 октомври 1998 година » а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1455 . 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ"' 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ" бр. 63/94), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 16 
ноември 1998 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈА-
ТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО НА ВЛАДАТА НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

* 1• За секретар на Секретаријатот за законодавство 
* на Владата на Република Македонија се именува Елена 

Малинкова, досегашен секретар на Секретаријатот за 
законодавство на Владата на Република Македонија. 

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

Бр. 17-2824/1 Претседател на Владата 
16 ноември 1998 година н а Република Македонија, 

Скопје Бранко Црвенковски, с.р. 
1456 . 

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 
тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, доне-
сена на седницата одржана на 05.11.1998 година, Коми-
сијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „Пелагониска Банка" А•Д. - Прилеп се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - втора емисија на акции во вредност од 
50.000.000,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

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

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

Број 01-106/1 Претседател на Комисијата, 
6 ноември 1998 година Д~Р Владимир Кандиран, с.р. 

Скопје 

1 4 5 7 . 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и на 
член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 11 
ноември 1998 година, донесе ' 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за условите, начинот и 
критериумите за доделување станови со кои располага 
Републиката наменети за решавање на станбените по-
треби на функционерите, раководните работници и на 
работниците на републичките органи, донесена од Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 18/93). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонка со Реше-
ние У. бр. 191/95 од 30 септември 1998 година поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста на Од-
луката означена во точката 1 од оваа одлука затоа што 
се постави прашаното за нејзината согласност со Уста-
вот и Законот за домување („Службен весник на Репу-
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4. Судот на седницата утврди дека со оспорената 
одлука се определуваат условите и начинот за доделу-
вање на станови, врз кои право на располагање има 
Републиката на користење за потребите на функционе-
рите, раководните работници и на работниците во ре-
публичките органи. Според членот 2 од Одлуката како 
републички органи се сметаат Собранието на Репу-
блика Македонија, претседателот на Република Маке-
донија, Уставниот суд на Република Македонија, орга-
ните на управата и управните организации, правосуд-
ните органи и Народната банка на Република Македо-
нија. 

Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на Мини-
стерството за внатрешни работи и за воените старе-
шини и граѓанските лица на служба во АРМ. Во членот 
4 од Одлуката е предвидено дека стан на користење 
може да му се додели на функционер, раководен работ-
ник и работник кој нема стан, станбена зграда или кука 
за одмор во местото на живеење или користи стан и 
бара замена за тој стан за поголем, помал или замена со 
иста големина, а според членот 5 при доделувањето 
станови на користење на функционерите, раководните 
работници и работниците ќе се води сметка особено за 
функцијата, односно работите и задачите што ги вршат 
и работниот придонес во решавањето на работите и 
работните задачи, станбените услови, должината на ра-
ботниот стаж, нерешеното станбено прашање, бројот 
на членовите на семејното домаќинство, здравствената 
состојба, инвалидност и слично. Големината на станот 
може да изнесува под 20 м2, по член на домаќинството, 
по исклучок за едночлено семејство до 30 м2, а за двоч-
лено 50 м2, но не повеќе од 100 м2, без оглед на члено-
вите на семејното домаќинство. 

На седницата Судот, исто така, утврди дека во текот 
на постапката е донесен Законот за домување („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 21/98), со чие 
шегување во сила престанува да важи Законот за стан-

бените односи (член 59 од Законот). 
5. Во член Год Законот за домување е предвидено 

дека со овој закон се уредуваат односите во домува-
њето, начинот и условите за давање на становите под 
закуп, правата и обврските на сопствениците и корис-
ниците на становите и одржувањето на станбените 
згради. Според член 7 од Законот даватели на стан под 
закуп можат да бидат правни и физички лица, Репу-
блика Македонија, општината и Градот Скопје (закупо-
давачи), а во членот 10 е предвидено дека за давање на 
станови на користење под закуп одлучува закуподава-
чот. Во посебна глава законодавецот ги уредил одно-
сите за станбените згради и становите во сопственост 
на Републиката. Така според член 33 од Законот,Вла-
дата на Република Македонија го уредува начинот, 
условите и постапката за давање под закуп на станови 
во сопственост на Република Македонија и тоа на: но-
сители на избрани и именувани за вршење на јавни и 
други функции утврдени со Уставот и закон, социјално 
загрозени лица - станбено необезбедени, согласно со 
Законот за социјална заштита, лица од подрачја про-
гласени за погодени од природни непогоди и епидемии и 
вработени во државните органи кои вршат посебни 
должности неопходни за остварување на основната 
функција на органите (член 34 од Законот). Договорот 
за закуп од име на Република Македонија го склучува 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор (член 35). 

И на крајот согласно член 57 од Законот прописите 
од овој закон ќе се донесат во рок од 90 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон, а тоа е 16 мај 1998 
година. 

Поаѓајќи од суштината на оспорената одлука со неа 
се обезбедува станарско право на станови со кои распо-
лага Републиката зареша*вање н&у сТсШбени-ѓ^7потреби 

на функционерите, раководните работници и работни-
ците во републичките органи што нема основа, ниту во 
Уставот, ниту во Законот за домување. Законот за до-
мување, пак, условите и начинот за давање на станови 
на користење ги уредува на поинакви основи и» предви-
дува само закуподавен однос чие користење се уредува 
со договор. 

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека оспоре-
ната одлука не е во согласност со Уставот и Законот за 
домување поради што одлучи како во трчката 1 од оваа 
одлука. 

6. Онаа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д>р Милан 
Недков и судиите Бахри Исл>ами, д-р Никола Крлески, 
д-р Стојмен Михајловски, д>р Јован Проевски, Бесим 
Селими, д~р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 191/95 Претседател 
11 ноември 1998 година н а Уставниот суд 

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

1458 . 
Врз основа на член 15 став 1 точка 2), член 16 став 2 

и член 63 став 1 точка 11 од Законот за Народна банка 
на Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
29/96 - пречистен текст и бр. 37/98) и точка 4 од Одлу-
ката за начинот и условите на одобрување на кратко-
рочни кредити на банките со залог на определени хар-
тии од вредност („Службен весник на' РМ" бр. 13/98), 
Советот на Народна банка на Република Македонија, 
на 24.11.1998 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ, НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТ-
НАТА СТАПКА НА ЛОМБАРДНИТЕ КРЕДИТИ 
ОДОБРЕНИ ОД СТРАНА НА НАРОДНА БАНКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Во точка 2 од Одлуката за каматната стапка на 

ломбардните кредити одобрени од страна на Народна 
банка на Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 60/96), "процентот „14,40%" се заменува со 
„18,50%". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

О. бр. 0245/142-98 Претседател 
24 ноември 1998 година н а Советот на Народна банка 

Скопје н а Република Македонија 
Гувернер, 

Љјгбе Трпески, с. р. 

Огласен дел • 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак 

по тужбата на тужителот Гоце Кузмановски од Скопје 
против тужената Ирина Норенцовна од Русија, со 
непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 

5.000,00 денари. 
За привремен застапник на тужената е поставен 

адвокатот Драган Колевски од Скопје, ул."Пајко 
маало" бр. 5, со решение на Меѓуопштинскиот центар 
за социјални работи на град Скопје број 3020-743 од 
12.Х1.1998 година, кој ќе ја застапува тужената до 
нејзиното јавување во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П П.бр. 
3407/98. (22300) 



ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П - СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 

и доделување на дете по тужбата на тужителката 
Азира Латифовиќ од Скопје, против тужениот Срба 
Латифовиќ, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави до Основниот суд 
Скопје П - Скопје во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот и во истиот рок да ја достави сегашната 
адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
судот ќе му постави привремен старател во смисла на 
член 80 од ЗПП кој ќе ги застапува неговите интереси 
до окончување на постапката или до неговото 
јавување во судот. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, ХУШ П.бр. 
2118/98. ' 422169) 

Пред Основниот суд Скопје П - Скопје се води 
парнична постапка по тужбата на тужителот Боро 
Ташулов од Скопје, против тужените Амифе Осма-
нова, Азис Османов и Нуртен Османова, сите од 
Скопје, а сега со непозната адреса во Турција. 

Судот на тужените им поставил привремен зас-
тапник, адвокатот Софка Наумова која ќе ги заста-
пува интересите на тужените до нивното преземање 
на спорот до правосилното завршување на постап-
ката. 

Се повикуваат тужените зо рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јават во судот лично 
или преку полномошник. Во спротивно, споротќе 
продолжи преку привремениот застапник. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје, П.бр. 1231/94. 
(21713) 

• • ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Основниот суд во Велес, во парничниот предмет 

П.бр. 940/98, заведен по тужбата на тужителката 
Исмет Штаб од Велес против тужениот Јосиф Ерицх 
Штаб од Германија, сега со непозната адреса на 
живеење и престојување, за привремен застапник на 
тужениот го одреди стручниот соработник во 
Основниот суд во Велес, Биљана Јачева, која ги има 
сите права и должности на законски застапник во 
споменатиот предмет се додека тужениот или негов 
полномошник не се јави пред судот односно се додека 
органот за старателство не го извести судот дека 
поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр.940/98. (22223) 

Во Основниот суд во Гевгелија се води постапка за 
утврдување трајно право на користење на градежно 
изградено земјиште во Гевгелија по тужбата на тужи-
телот Стојан Ристов од Гевгелија против тужените 
Маџаров Илија од Гевгелија,сега со непозната адреса 
и престојувалиште, и РМ - повеќе министерства. 
Вредност на спорот 10.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Маџаров Илија во рок од 30 
дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот, 
да назначи свој полномошник или да ја достави 
својата точна адреса на •живеење. Во спротивно, судот 
ќе му назначи привремен застапник кој ќе ги штити 
неговите интереси до окончувањето на спорот. 

Од Основниот суд во Гевгелија,П.бр. 150/97. (22227) 

Во Основниот суд во Гевгелија се води постапка за 
физичка делба, по оставината на покојниот Горге 

Бајалцалиев, а по предлог на предлагачот Виктор 
Бајалски од , Скопје против • противникот Ристо 
Вајарски од Москва - Русија, со непозната адреса. 

Се повикува противникот Ристо Бајалски во рок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во 
судот, да назначи свој полномошник или да ја достави 
својата точна адреса на живеење. Во спротивно, судот 
ќе му назначи привремен застапник кој ќе ги штити 
неговите интереси до окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Гевгелија, ВПП.бр.33/95. 
(22228) 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Во Основниот суд во Кавадарци се води спор за 

развод на брак по тужбата на тужителката Ѓеор-
гиева Силвана од Кавадарци, ул."Пионерска" бр. 45, 
против тужениот Георгијев Винко од Врање - СР 
Сабија. 

Судот, на тужениот за привремен застапник му ја 
назначува Елизабета Петковска, адвокат од Кава-
дарци, ул."Ленинова" бр. 4, која ќе ги застапува 
интересите на тужениот. 

Се повикува тужениот да се јави во судот лично или 
преку полномошник во рок од 15 дена од објаву-
вањето на огласот. Во спротивно, привремениот 
застапник ќе го застапува истиот во постапката се 
додека тој или негов полномошник не се појават пред 
судот до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Кавадарци,П.бр. 767/98.(21399) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд се води парнична постапка за развод 

на брак по тужбата на тужителот Заири Наим од с. Г. 
Којнаре, против тужената Фичирије Заири, моминско 
Аслани, од Гилане, СРЈ сега со непознато место на 
живеење. 

Се повикува тужената «во рок од 30 дена да се 
јави во судот, достави свој полномошник, или било 
кое друго лице да јави за точната адреса на тужената. 
Доколку по истекот на рокот никој не се јави, судот и 
поставува привремен застапник и тоа адвокатот Тони 
Цветановски од Куманово, кој ќе ги застапува нејзи-
ните интереси до окончувањето на оваа постапка. 

Од Основниот суд во Куманово,V. П.бр.09-1575/98. 
(21400) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води сопстве-

нички спор по тужбата на тужителот Боислав Цвет-
ковски од с. Јегуновце, против Јован Цветковски од с. 
Јегуновце и други. 

Се повикуваат тужените Борислава Цветковска, 
мажена Петроска од с. Јегуновце, Љубица Цвет-
ковска од с. Јегуновце, сега со непозната адреса во 
Кавадарци, Злате Цветковски, Тодор Цветковски и 
Сокол Цветковски, сите од с. Јегуновце, а сега на 
непозната адреса во САД, да се јават во Основниот 
суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот или да одредат полномошник. Во спротивно, 
преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе им 
биде одреден привремен застапник кој ќе ги застапува 
до правосилното завршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 532/98. (21575) 

Пред овој суд води спор Велија Сабит Асип од с. 
Слатино, против тужените Јамини Нурдин Јулзим и 
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Махи, сите од с. Слатино, а сега со непозната адреса 
во странство. Се повикуваат тужените да се јават во-
судот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да 
остават адреса или постават свој застапник. Во 
спротивно, ќе им биде поставен привремен старател 
кој ќе го води спорот во нивно име. ' 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.891/98. (22229) 

Пред овој суд поведоа постапка за утврдување на 
сопственост Исајловски Петко и Светозар од с. Јан-
чиште, 'против Петковски Стојко и Марутис Ѓургана 
од с. Јанчиште, а сега со непозната адреса во стран-
ство, и други. 

Бидејќи тужените Стојко и Ѓурѓана се со непоз-
ната адреса во Швајцарија се повикуваат да се јават на 
судот или постават свој застапник во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе се смета 
дека истите не се јавиле на судот и ќе им се постави 
привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П;бр.1050/98. (22230) 

Пред овој суд вб тек е постапка за надомест на 
штета по тужбата на тужителот Хајдари Хајдар од с. 
Камењане, против тужените Шерифет Билали од с. 
Градец - Гостиварско и Нухи Зулкадри од с. Боговиње 
- Тетово за надомест на штета. Вредност на спорот 
500.000,00 денари. 

Се повикува, тужениот Шерафет Белали од с. 
Градец-Гостиварско, сега со непозната адреса во 
странство, во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот да се Јави во Основниот суд. во Тетово или да 
постави свој полномошник. Во спротивно, судот преку 
ЦСР - Тетово ќе и постави привремен старател кој ќе 
ги штити правата и интересите до правосилното 
окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.369/98. (22340) 

Пред овој суд се води постапка за поништување на 
договор по тужбата на тужителот Садик Халили од 
Тетово против тужениот Зилбеар Елмази. Вредност 
на спорот 300.000,00 денари. 

Бидејќи тужениот Зилбеар Елмази е со непозната 
адреса, се повикува во рок од 30 дена да се јави пред 
судот или во истиот рок да "овласти свој полномошник 
во земјата. Доколку тоа не го стори, овој суд ќе му 
постави привремен застапник кој ќе се грижи за 
неговите-интереси до правосилното окончување на 
спорот за поништување на договор, преку Центарот 
за социјални работи во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1026/98. (22341) 

Пред овј суд се води постапка за стекнување без 
основ по тужбата на тужителот Костовски Звонимир 
од Тетово против Јовановски Божин и .Билбилова^ 
Мирко кои се со непозната адреса во странство. 
Вредност на спорот 10.000,00 денари. 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена да се 
јават пред овој суд или во истиот рок постават свој 
полномошник во земјата. Доколку тоа не го сторат, 
ОВОЈ суд ќе им постави привремен застапник кој ќе се 
грижи за нивните интереси до правосилно окончување 
на спорот, а преку Центарот за социјални работи во 
Тетово. 

Основниот суд цо Т е т о в е ц П 7 Г?/98.,(223242) 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за 
исполнување на договор за купопродажба на 
недвижен имот по тужбата на Ганија Рамиз од с. Г. 
Речица - Тетово, против Илмије вд. Рамадан Ганија од 
с. Г. Речица и други. 

Со повикува тужената Љуљзиме Нухија, родена 
Ганија од с. М. Речица, сега со непозната адреса во 
Швајцарија, да се јави во Основниот суд во Тетово ве 
рок од 30 дена од објавување на огласот или да одреди 
полномошник. Во спротивно, преку Центарот за 
социјална работа Тетово ќе и биде одреден привремен 
застапник кој ќе ја застапува до правосилно завршу-
вање на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1432/97. (22343) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд во Битола, со решениетр Трег. бр. 

1083/98, на регистарска влошка бр. 001997, го заниша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во д.о.о. 
на Производно, трговско и услужно друштво Боне и 
др. „КАРНО-БОБА" увоз-извоз д.о.о. ул. „Булевар 1-
ви мај" 231, Битола. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.71, 15.81, 
45.31, 19.10, 45.31, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.21, 
51.23. 51.24, 51.31. 51.32, 51.33, 51.34, 51.38, 51.41, 
51.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24. 52.25. 
52.27, 52.41/52.4442, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30/1, 60.21. 
60.24, откуп на жива стока и сточни производи, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворе-
шна трговија со непрехранбени производи, малограни-
чен промет, реекспорт, продажба на стоки од консиг-
национи складови на странски стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свос име и за своја сметка со полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица од-
говара со целиот имот. 

Овластени потписници сс Боне Илиевски и Благој 
Кулуков. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1083/98. 
- (19494) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1090/98, на регистарска влошка бр. (Н)2(Х)4, го запиша 
во трговскиот регистар Производното, трговско и ус-
лужно друштво Верица Спировска ВА-МА ПРОМ 
увоз-извоз* д.о.о.с.л. ул „27-МПЈ" бр. 1, Битола. 

Дејности: 15.84,' 15.89, 18.10, 18.22, 18.24, 20.51, 
50.10, 50.30, 51.24, 51.31,'51.32, 51.33, 51.34, 51.38, 

* 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.56, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.27, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.47, 
52.46, 52.48, 52.50, 55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 
60.12, 65.12/3, 74.12, 52.72, 93.02, 92.71, 92.72, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стока и 
патници, услуги во меѓународниот транспорт на стока 
и патници, меѓународна шпедиција, изведување на ин-
вестициони работи во странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свос име и за своја сметка со полни овластува-
ња. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со целиот свој имот. 

Овластен потписник на друштвото с Верица Спи-
ровска. 

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1090/98. 
(1949) 

•'.V *«Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1126/98, на регистарска влошка бр. 002039, го запиша 
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во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДООЕЈ1 на Угостителско, туристичко, трговско и 
производно друштво Трајан Милснковски „Т-М" увоз-
извоз Булевар „1-ви Мај" бр. 364, Битола. 

Дејности: 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 15.11, 15.13, 15.81/1, 15.84, 15.91, 
15.98/1, 45.45, 50.10, 50.20, 51.32, 51.34, ,51.38, 51.41, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.45, 52.46, 52.47, 60.22, 60.24, 
60.23, 74.12, 92.34, 92.71, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, услуги во меѓународниот 
транспорт на стоки и патници, малограничен промет, 
реекспорт, посредување и застапување во прометот на 
стоки и услуги, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свос име и за своја сметка во рамките на овла-
стувањата. Друштвото во правниот промет со трети 
лица одговара со целиот свој имот. 

Овластен потписник на друштвото с Трајан Милен-
овски. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1126/98. 
(19496) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2531/98, на регистарска влошка бр. 
020040427-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец „ФОТО-АЛЕКС" ТП Алексанар 
Ѓорѓи Јовановски, ул. „Волгоградска" бр. 10, Скопје. 

Основач на трговецот поединец е Александар Јова-
новски од Скопје. 

Дејности: 7481. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските во правниот промет трговецот поединец од-
говара со целиот свој имот. 

Овластено лице за застапување и претставување с 
Алсксандар Јовановски, управител на трговецот пое-
динец. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2531/ 
98. в < (20136) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4372/98, на регистарска влошка бр. 
020047117-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за градежништво, проектирање и трговија 
„БАРОК ГРАДБА" Љубчо Белкоски и други, д.о.о. 
ул. „Владимир Комаров" бр. 18а/29, Скопје. 

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

Белкоски Љубчо, управител со неограничени овла-
стувања. 

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/ 
2, 50.50, 51.13, 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, 51.512љ, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
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, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.40, 65.23, 67.13, 70.31, 71.31, 71.32, 71.34, 71.40, 
73.10/1, 73.10/2, 74.13, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 

непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, 
продажба на стоки од консигнациони складишта, за-
стапување на странски фирми, меѓународен превоз на 
патници. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 4372/ 
98. (20137) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3346/98, на • регистарска влошка бр. 
020044957-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП „ГОЦЕ" - такси, Горан Стојанче Филиповски, ул. 
„200". бр. 12, н. Гоце Делчев, Скопје. 

Содружник и управител е Горан Филиповски од 
Скопје. 

Дејности: 60.22. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обв-
рските одговара лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3346/ 
98. (20138) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1559/98, го заниша во трговскиот регистар 
Друштвото за промет и услуги на големо и мало „СА 
ТА КО" Лидија д.о.о.е.л. увоз-извоз, ул. „Иво .Пола 
Рибар" бр. 149/3, Скопје. 

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, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52; 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 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, 52.4444, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.12, 63.30, 63.40, 72.30, 
74.12, 74.14, 74.40 , 74.84, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, продажба на стоки од консигна-
циони складови, застапување на странско лице, посре-
дување, консигнациона продажба. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за .обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сито свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет с Костовска'Лидија, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1559/ 
98. (20139) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4228/98, на регистарска влошка бр. 
020046957-6-01-000, го заниша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец поединец за трговија на мало 
мини маркст „ЦОК" ТП Љупка Душан Пешева, ул. 
„Сава Михајлов-2" бр. 7, Скопје., 

Фирмата с основана со Пријава бр. 01-1 од 06.10 
1998 година, а основач с Љупка Пешева од Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за сметка на фирмата. 

Лично, со целиот свој имот. 
Управител е Љупка Пешева (без ограничување). 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4228/ 

98. (20140) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3441/98, на регистарска влошка бр. 
020044557-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП Колонијал „ДАР-ИВА" ТП Кадиовска Михајле 
Рина, с. Ново Село, Скопје. 

Дејности: ,52.11. 
Управител Кацуновска Михајле Рина, ул. „Лука Ге-

ров" бр. 46/4-15. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка и одгова-
ра за своите обврски лично, со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3441/ 
98. (20158) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2507/98, на регистарска влошка бр. 
020033547-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП Бурекџилница Ристески Радован Ѓоко „ЦОЛЕ" 
ТП ул. „Трифун Бузев" бр. 8/1-7, Скопје. 

Дејности: 15.81/1. • 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица настапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
трговецот поединец одговара лично со целиот свој 
имот. 

Ѓоко Ристески, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 2507/ 

98. ; (20159) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4004/98, на регистарска влошка бр. 
020046167-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТИ за такси превоз „ИЗО" Младеновски Стојанче Го-
ран, ул. „Малешевска" бр. 35, Скопје. 

Дејности: 60.22. 
Управител: Младеновски Горан од Скопје. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот 
свој имот. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 4004/ 
98. (20160) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3678/98, на регистарска влошка бр. 
020048077-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговско друштво за трговија, услуги 
и менувачко работење „ГЕР АСИМОВСКИ Јасмина 
д.о.о.с.л. бул. „Јане Сандански" бр. 83/3-26, Скопје. 

'Основач: Герасимовски Јасмина. 
Основачот за обврските на претпријатието не одго-

вара, а ризикот го сноси до висина на влогот. 
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. 

Управител е Герасимовски Јасмина, без ограничу-
вања во овластувањата. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 
3, 50.40, 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, 51.34, 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, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 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, 55.30/2, 
55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 22.11, 22.12, 22.13, 
22.14. 22.15. 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 72.10, 
72.20. 72.30, надворешна трговија со прехранбени 

производи, продажба на стоки од странство на консиг-
нација, купување на .стоки во странство и продажба 
на истите во странство, реекспорт. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3678/ 
98. (20161) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3218/98, на регистарска влошка бр. 1-36957-
0-0-0, ја запиша во нсудскиот регистар промената на ли-
це овластено за застапување и истапување на основач 
на Претпријатието за трговија на големо и мало со 
надворешно трговски промет• „БМБ" ц.о. ул. „Борис 
Кидрич;\бб, Гевгелија. 

Да се брише досегашниот застапник Јованчев Ми-
тар, директор без ограничување, а за нов директор се 
запише Јованчева Андријана. 

Основачите Борис Картов и Бранко Талески од 
Гевгелија истапуваат од претпријатието на 28.09.1998 
г., а влогот на основни средства во висина од 1.200,00 
денари го отстапуваат на основачот Митар Ј<ованчев 
без надоместок. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3218. • (20162) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 295/98, на регистарска влошка бр. 1г 
02001185-000-01,. ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лице овластено за застапување на Јавно 
трговско друштво за производство, трговија и услуги 
„КЕРАТЕРМ" Марика Мунижаба и други, увоз-извоз 
ул. „Железничка'4 бр. 8-г, Гевгелија. 

Од претпријатието, се брише досегашниот управи-
тел Душан Мунижаба без ограничување, а се запишу-
ва Марика Муниж&ба', управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, П. Трег. бр. 
295/98. (20163) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 276/98, на регистарска влошка бр. 020031717-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар префрла-

_ н>ето на ТП за трговија на мало „БАМБИ-60" Ржаров 
Кочо Љупче, ул. „Љубљанска" бр. 2, Белее на ТП за 
трговија на мало „БАМБИ-60" Ржарова Стојан Роза, 
ул. „Љубљанска" бр. 2, Велес. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје^ П. Трег. бр. 
276/98. (20164) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3355/98, на регистарска влошка бр. 
020049967-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за проектира-
ње, изведување, промет и производство „ТЕО" Анета 
и др. ул. „Костадин Кирков" бр. 8, Скопје. 

Дејности: 15.81, 15.92, 15.93, 37.10, 37.20, 45.21/1, 
45.2/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34,- 45.41, 45.42, 
45.43 , 45.44, 45.45 , 50.10, 50.20, 50.50, 51.19 , 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 61.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.62, 
51.65, 51.70, 52.11, 52.12,-52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 63.12, 70.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/ 
5, 74.40, 74.81, 74.84, 45.11, 45.12, 45.23, 72.10. 72 20. 
72.30, 72.40, 74.12, 74.14, 90.00, 92.72, 93.05, надворе-
шна трговија со прехранбени 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 
настанати во1 правниот промет со трети лица друштво-
то, одговара со сите свои средства. 
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Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешен трговски промет е: Анета Теофиловска, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3355/ 
98. (21437) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4272/98, на регистарска влошка бр. 
020047067-8-01 -ООО, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за трговија ,ЈГЛО-
РИ" Јорданчо Станков дооел д.о.о. увоз-извоз ул. 
„Димитрис Чуповски'4 бр. 78/1-12, Скопје. 

Дејности: 15.81, 15.85, 15.33, 15.98, 60.23/ 60.22, 
60.21, 60.24, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.30. 55.40, 
63.30, 63.40,. 50.20, 28.75, 29.71, 63.12 , 52.74 . 52.72, 
45.45 , 45.34, 74.40, 74.13, 74.14, 70.20, 74.84 , 74.20, 
52.11, 52.21, 52.22, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 
52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 50.50, 51.21, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 
51.70, 51^46, 51.35 , 51.51, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
настанати во правниот промет со трети лица друштво-
то одговара со 'сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и преставувањс во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет с Јор-
данчо Станков, управител со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 4272/ 
98. (21438) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4271/98, на регистарска влошка бр. 
020047527-8-0*1-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за трговија и агенција 
за промет со недвижности „СИКИ" Кирче Белчев, 
дооел експорт-импорт, ул. „Пушкинова" бр. 7, Б-4, 3/ 
29, Скопје. , 

Дејности: 51.70, 50.10, 50.30/1, 51.55, 51.53, 51.54, 
52.41, 51.42, 51.34, 50.50, 52.45, 52.46, 52.48, 52.11, 
52.21, 52.24, 52.21, 52.23, 52.41, 52.43, 52.26, 52.44/1, 
52.47, 52.12, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.35, 51.39, 
51.46, 51.51, 51.57, 74.84, 17.40, 17.51, 17.54, 17.54/1, 
17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 74.13, 74.14, 70.31, 
70.32, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.21/2, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 63.30, 63.40, 60.2Г, 60.24, 63.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.41, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/ 
3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застанување во 
областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт. 

Во надворешно трговскиот и внатрешно тргов-
скиот промет друштвото ќе го застапува Кирче Бел-
чев, управител без ограничување. 

За обврските настанати во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со сите свои средства. Во 
правниот промет со трети лица друштвото истапува 
во свое име и за своја сметка. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 4271/ 
98. • 1 (21439) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3424/98, на регистарска * влошка бр. 
02Ш49957-3-11-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за пе-
чатарска дејност издавачка дејност производство и ус-
луги ГР А Ф ОТИ СО К " Томислав и Мирјана д.о.о. ул. 
..Ленинова" бр..12,•Скопје-- ' ' 5 ' 

52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43. 52.45, 52.46, 52.44/1, 

, 52.47, 52.48, 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, 51.51, 
51.57 74.84, 22.21. 22.22, 22.23, 22.24. 22.25,. 6(К24, 
29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 52.74, 
21.23, 21.25, 25.12, 24.21, 25.22, 25.23, 25.24, 18.10, 
19.20, 19.30, 25.13, 25.24, 36.63. 74.40, 72.10, 72.30, 
72.40, 20.20, 20.51, 28.75, 33.10/2, 36.50, 36.62, 36.63, 
21.22, 21.24, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 51.70. 

Во правниот промет со трети лица трговското дру-
штво за печатарска дејност издавачка дејност, прои-
зводство, трговија и услуги „ГРАФОТИСОК" увоз-из-
воз, ќе настапува во свое име и за своја сметка. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и во надворешниот промет с Томислав 
Костиќ, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 3424/ 
98. ' (21440) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2040/98, на регистарска влошка бр. 1-56270-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
фирма и промена на лице овластено за застапување 
во внатрешен трговски промет и НТП на Претприја-
тието за трговија и услуги „СТОБОИ ТРАВЕЛ" д.о.о. 
увоз-извоз ул. „Џумајска" бр. 34, Скопје. 

Се врши промена на фирмата, па во иднина ќе гла-
си: Претпријатие за трговија и услуги „МАГЕЛАН 
ТРАВЕЛ-КЛУБ" д.о.о. увоз-извоз ул. „Џумајска" бр. 
34, Скопје. 

Да се брише Ѓоргон Андреја, директор без ограни-
чување, а да се запише Белковска Слободанка, дирек-
тор без ограничување. 

Од Основни<^ суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2040/98. _ (20179) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3215/98, на регистарска влошка бр. 1-11895-
0-0-0 го запиша во судскиот регистар пристапувањето 
на нов основач на Претпријатието за трговија и услуги 
„ЈАФА-ТРАНС" експорт-импорт д.о.о. с. Чифлик, 
Скопје. 

Претпријатие за производство, промет и услуги 
„ТАНУША-КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз с. Визбегово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3215/98. (20180) 

Основниот суд Скопје I т Скопје, со решението 
Срег. бр. 3220/98, на регистарска влошка бр. 1-51435-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на 
основач и лице овластено за застапување во внатре-
шниот трговски промет и НТП на Услужното тргов-
ско претпријатие на големо и мало „КРИС-ЛИ" д.о.о. 
увоз-извоз ул. Бул. „ДСНОМ" бр. 70/3-6, Скопје. 

Од 25.09.1998 година од претпријатието како осно-
вач истапува Пасковски Тодор од Скопје. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање во внатрешен трговски промет и НТП: Да се 
брише Пасковски Тодор>, директор со неограничени 
овластувања, а да се задише Пасков Зоран, директор 
со неограничено овластување. 

Од Основниот суд, Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3220/98. (20181) 

' 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Срег. бр. 2989/98, на регистарска влошка бр. 1-5640-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Претпријатието за промет и услуги „ЕКОНОКОМ" 
експорт-импорт д.о.о. ул. „11 Октомври" бр. 121/2-1, 
Скопје. 

Се брише Миленков Димитрија, директор, а се за-
пишува Миленков^ Анета, директор: > 

Од Оеновниот студ Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2989/98. (20182) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3132/98, на регистарска влошка бр. 1-35895-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
це застапник - директор на Трговското претпријатие 
за промет на големо и мало „ДИКАМ" ц.о. увоз-из-
воз, ул. „Панче Неделковски" бр. 67/6, Скопје. 

Се брише Илиевска Жаклина, директор со ограни-
чувал>е, а се запишува Жозефина Петреска, директор 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 -^Скопје, Срег. бр. 
3132/98. (20183). 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3313/98, на регистарска влошка бр. 1-62660-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар Новинско изда-
вачкото претпријатие „МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" 
увоз-извоз д.о.о. ул. „Ленинова" 79, Скопје. 

Се брише Тодор Петров, директор без ограничува-
ње, а сс запишува Христов Спиро, директор без огра-
ничувања. 

Христов Спиро, директор без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 

3313/98. (20184) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3276/98, на регистарска влошка бр. 1-15399-
0-0-0, го заниша во судскиот регистар проширувањето 
на дејност во внатрешен и надворешен трговски про-
мет на Производното трговско претпријатие „ДИКАТ 
ЈУНИОР" експорт-импорт д.о.о. ул. „Каирска" бр. 5а, 
Скопје. 

Дејности: 45.11, 45.12, 45.2,1, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 60.24, меѓународен 
транспорт на стоки и патници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3276/98. (20185) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3136/98, на регистарска влошка бр. 1-34387-
0-0-0, ја заниша во судскиот регистар промената на 
основач, седиште, директор на Претпријатието за вна-
трешен и надворешен промет на големо и мало „ТЕМ-
ПО" ц.о. бул. „3 Македонска^ бригада" бр. 3/93-Б, 
Скопје.1 

Истапува основачот Драганчо Алексов, а пристану-
ва Љубиша Костовски. 

Се брише Драганчо Алексов а се запишува Љуби-
ша Костовски. ' 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
3136/98. ' ' (20186) 

Основниот суд Скопје ! Скопје, со решението 
Срег. бр. 3159/98, на регистарска? влошка бр. 1-60642-
0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-
зив, седиште, основач, зголемување на основачки влог 
и промена на лице овластено за застапување во вна-
трешен трговски промет и НТР на Претпријатието за 
трговија и услуги „ТЕМКОН" увоз-извоз д.о.о. ул. 
„Славчо Стојмснов" 13-а, Скопје. 

Се врши промена на назив р^седиште, па во иднина 
ќе гласи: Претпријатие за трговија и услуги „МАРК 
СТИЛ" увоз-извоз д.о.о. бул, ^Јанс Сандански" бр. 12/ 
1-18, Скопје. 

Од 22.09.1998 год. како основач пристапува Иванка 
Марковска од Скопје, а истапува Иванка Темеловска 
од Скопје. 

Се врши променана лице«то овластено ла<-заетапу^ 
вање: Да се брише Менка Темеловска., дирскмтфр без 

ограничување, а' да се запише Иванка Марковска, ди-
ректор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Срег. бр. 
3159/98. (20187) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 2909/98, на регистарска влошка бр. 1-11284-
0-0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето 
на основач и промена на директор на Претпријатието 
за реклама, економска пропаганда и издавачка дејност 
„ДОГЕР" ц.о. ул. „Езерци" 76, Скопје. 

Од претпријатието истапува Звонко Кузмановски. 
Се брише досегашниот директор Звонко Кузманов-

ски, а се запишува новиот директор Деан Савчевски, 
директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
2909/98. (20175) 

Во огласот бр. 19255 за упис во судскиот регистар 
на трговец поединец, објавен во "Сл.весник на РМ" 
бр. 54/98, на стр.ХГХ, четвртиот став треба да гласи: 
"Како управител се запише Станчо Андонов, овластен 
потписник без ограничување". 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
ЗГ.бр. 29/98 во Регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации го запиша следното: 

1.Во Регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации под рег.бр.11 се запишува здружението на 
граѓани "ДРУЖБА" со седиште во Скопје, на 
ул."Вел>ко Влаховик' број 1 

Лице овластено да го застапува здружението е 
претседателот, Александар Арсовски. 

И. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на развој на економските, социјални, 
културни, научни, стручни, технички, хуманитарни, 
спортски и други форми на соработка меѓу 
македонските граѓани и граѓаните на кипарските 
турци. 

Здружението на граѓани "Дружба" стекнува својство 
на правно лице и може да започне со работа од 
13.11.1998 година. • 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (22249) 

Основниот суд Скопје I - Скопје,со решението З.Г. 
бр. 42/98 во Регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации го запиша следното: 

I. Барањето за промена на името на здружението на 
граѓани "Одбор за пливање ватерполо и синхроно 
пливање на град Скопје" во здружение на граѓани 
"Базен Младост" - Скопје се уважува. 

И. Се утврдува дека Програмата и Статутот на 
здружението на граѓани "Базен Младост" со скратено 
име "Базен Младост"- Скопје, со седиште во. Скопје, 
со својство на правно лице од 24.10.1989 година, се во 
согласност со Законот за здруженија па граѓани и 
фондации. 

Ш.Во регистарот на здруженија , и$ граѓани и 
фондации, при Основниот ~суд .Скопје I, - Скопје под 
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рег.бр.13 се запишува здружението на граѓани 
"БАЗЕН МЛАДОСТ" - Скопје, ' со скратено 
име"Базен-младост''-Скопје, кое го застапува не-
говиот претседател Миле Поповски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22250) 

Основниот суд во Охрид, во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации со решение 
Рег.Згф.бр.1/98 година од 11.11.1998 година го запиша 
следното: 

Се запишува во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации Здружението на граѓани Аикидо 
клуб "ГИШИ" од Охрид. Здружението има за цел 
обезбедување развиток и напредок на аикидо 
вештината преку форми на спортување Игрекреација 
на подрачјето на општината Охрид и негово 
усовршување. 

Седиштето на здружението е во Домот "Кирил и 
Методиј" - Кошишта - Охрид. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
претседателот Петар Гол абоски. 

Од Основниот суд во Охрид. (22306) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
З.Г.бр.39/98 во Регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации го запиша следното: 

1.Се утврдува дека програмата и статутот на 
здружението на граѓани "Сојуз за превентива од алко-
холизам, никотинизам и наркомании на Македонија" 
со скратено име "СЗПАННМ" со седиште во Скопје 
со својство на правно лице од 03.03.1958 годиначе во 
согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

П.Во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации при Основниот суд Скопје I Скопје под 
Рег.бр.14 се запишува здружението на граѓани 
"СОЈУЗ ЗА ПРЕВЕНТИВА ОД АЛКОХОЛИЗАМ, 
НИКОТИНИЗАМ И НАРКОМАНИИ НА МАКЕ-
ДОНИЈА" со скратено име "СЗПАННМ" со седиште 
во Скопје на ул."11 Октомври" бр.42 кое го застапува 
неговиот претседател Доне Николовски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.' 

Основниот суд Прилеп, со решението Рег. Згф. 
бр.7/98 во Регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации го запиша следното: 

Се запишува во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации под ред.бр.7 за 1998 година, упис 
на Здружение на КБК-БОКСИНГ - Клуб "ШАМ-
ПИОН" од Прилеп, основано заради залагање за 
стручно и спортско воспитување на членовите, развој 
и унапредување на КИК-БОКСИНГ, ЏУДО, САМО-
ОДБРАНА И КАРАТЕ, соработка со клубовите од 
сличен карактер, учество и организирање на мечови и 
слично во областа на спортот. • 

Седиштето на здружението - клубот се наоѓа во 
Прилеп на ул."Битолска" бр.40! 

Од Основниот суд во Прилеп. (22525) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението ЗГ. 
бр.3/98 во Регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации го запиша следното: 4 ! ^ 

1.Во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации под рег. бр. 8 се запишува здружението на 
граѓани "ДЕЛОВЕН ЦЕНТАР-МОЖНОСГИ" со 
седиште во Скопје на ул."Илинденска"број 42/2. 

Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Јован Стојковски. 

П. Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на помагање на граѓаните во основање и 
развивање на мали претпријатија и други 
претприемнични активности,поголемо меѓусебно 
поврзување на сопствениците на мали претпријатија, 
остварување на соработка, размена на искуства и 
идеи, организирање на различни видови на обука за 
оние кои сакаат да започнат свој бизнис , давање 
консултантски услуги. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да почне со работа од 09.11.1998 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22680) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 811/98 од 5.Х1.1998. >година се 
заклучува стечајната постапка на стечајниот должник 
Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги 
увоз-извоз "Волан Комерц" ДОО, ул."Наум 
Охридски" бр. 2 со жиро сметка 40100-601-91204. 

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (21381) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.499/96 од 30.1Х.1997 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ППТ "Ц Д" 
од Скопје, ул. "Битпазарска" бр. 60. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Јован Касутевски од 
Скопје, ул."Методија Митевски" бр.6-2/2, телефон 
265-341. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 22.ХП.1998 година, во 8,20 часот,соба 
број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I , Скопје. (21383) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението на ОСС - Скопје Ст.бр.19/96 од З.П.1993 
година е отворена стечајна постапка над должникот 
ПП за промет на големо и мало "Бурда" од Скопје, ул. 
"Црногорска" бр. 3-1. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Андоновски Митко 
од Скопје, ул."Исаија Мажовски" бр.36/П-2, телефон 
335-634. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
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до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 25.ХП.1998 година, во 11,00 часот,соба 
број 45 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21514) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1866/97 од 16.Ш.1998 година се 
заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник ППУ "Алфа Травел" експорт-импорт ДОО -
Скопје, ул."Џон Кенеди" бр. 7/1-5 и број на жиро 
сметка 40100-601-20647. 

По правосилноста на ова решение стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (21729) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1073/97 од 29.1Х.1998 година е заклу-
чена стечајната постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, промет и услуги "Импера С" 
ДОО - Скопје, ул."11 Октомври" бр. 8 и жиро сметка 
40100-601-374280. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21730) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
230/98 од 11.ХI.1998 година над ПП "Бруклин" - Би-
тола, ул. "4-ти Ју,пи" бр. 6, дејност угостителство со 
жиро сметка 40300-601-72803 при ЗПП - Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (21576) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр. 
16/96 од 5.Х1.1998 година даде согласност за отпоч-
нување на постапка за трансформација на должникот 
Општествено претпријатие за превоз на патници во 
земјата и странство "Пелагонија транс" - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот е запрена 
која што беше отворена со решението Ст.бр. 16/96 од 
10.УП.1997 година на Основен суд во Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп.. (21745) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со 
решението Ст.бр. 176/96 година е заклучена стечај-
ната постапка на стечајниот должник ПТП "Натали 
Комерц" ул. "12-ет Другари" бр. 32 - Ваташа, од 
29.У1.1998 година. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (21742) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со 
решението Ст.бр. 140/98 година е заклучена стечај-
ната постапка на стечајниот должник ИГО "Ве~ко" 
ул. "Браќа Џунови" бр. 50/А - Кавадарци, од 13.Х1.1998 
година. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (21743)" 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со 
решението Ст.бр. 200/98 година е заклучена стечај-
ната постапка на стечајниот должник ТП "Цане 
Пром" ул. "Илин-денска" бр. 60 - Кавадарци, од 
13.XI. 1998 година. 

Од Основниот суд во Кавадарци., (21744) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со 
решението Ст.бр. 45/97 од 17.1Х.1998 година го одобри 
присилното порамнувзање на должникот ЗИП "Стил" 
од Кавадарци, ул."Единство" бр. 8 и неговите 
доверители со следните податоци: 

Должникот ЗИП "Стил" - Кавадарци должен е да 
ги исплати обврските према доверителите 100% за 
период од една година сметано од денот на одобру-
вањето на присилното порманување. 

Ова порамнување има правно дејство и према 
доверителите чии побарувања стасале до 17.ЕХ.1998 
година, како и према доверителите кои учествувале во 
постапката за присилно порамнување, а нивните 
побарувања се оспорени, доколку накнадно истите 
бидат утврдени. 

Извршните исправи и другите одлуки кои имаат 
својство на извршни исправи, а кои се однесуваат на 
побарувања према должникот можат да се извршат 
само под услов на ова порамнување. 

Ова решение има сила на извршна исправа. 
Се запира стечајната постапка над стечајниот 

должник ЗИП "Стил" - Бо стечај - Кавадарци, пове-
дена по пријава на Заводот за платен промет -
Филијала - Велес, Експозитура Кавадарци, со реше-
нието Ст.бр. 45/97 од 10.IХ.1997 година. 

За ВД директор на ЗИП "Стил" - Кавадарци, 
ул."Единство" бр. 8, се назначува Ангел Костадинов, 
ул."Шишка" бр. 34, Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (22020) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението 
Ст.бр.61/96, објавува дека со решението на Окруж-. 
ниот стопански суд - Скопје Ст.бр.87/94 од 27.1У.1994 
година е отворена стечајна постапка над должнико>т 
ПП "Бе-Пром" од Кавадарци, ул. "Бел камен" бр. 6. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
при овој суд. , 

За стечаен управник е одреден Ѓоко Спиров од 
Кавадарци, ул."Блажо Алексов" бр.52, телефон 77-
573. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без опаѓање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 28.ХII.1998 година, во 8 часот,соба број 
27 во овој суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (22021) 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 796/97 од 10.ХI.1998 година заклу-
чена е стечајната постапка над стечајниот должник 
Претпријатие во приватна сопственост за трговија на 
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големо и мало "Преспа Комерц" увоз-извоз Ц.О. -
Скопје, ул."Видое Смилевски-Бато" бр. 77-2/42 со 
жиро сметка 40100-601-92472. 

На доверителот на стечајниот должник Претпри-
јатие за производство и промет "Ажур" Ц.О. - Скопје, 
ул. "Струма" бр. 1-4-10, му се пренесуваат побарува-
њата од стечајниот должник спрема Претпријатието 
"Жиком" од Прилеп во износ од 1.124.173,00 денари и 
спрема Претпријатието "Еуромак" од Скопје во износ 
од 40.634,00 денари. ' 

По правосилноста на ова решение стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Извод од решението да се објави во "Службен 
весник на РМ" и на огласната табла на судот. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (22226) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со 
решението Сг.бр. 251/98 од 9.Х.1998 година заклучена 
е стечајната постапка над должникот ПП "Еуропаекс" 
- Куманово, ул."Киро Фетак" бр. 26. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (22310) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Сг.бр.1680/97 од 5.П.1998година е отворена 
стечајна постапка над должникот* "Џелал Комерц" 
ППП од Скопје, ул. "159" бр. 33 и жиро сметка 40100-
601-211527. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, 
судија при овој суд. 

За стечаен •управник е одреден Душко Тодевски од 
Скопје, ул."Беровска" бр.2-2/15, телефон 512-364. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен,весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 31.Ш.1998 година, во 8,05 часот,соба 
број 44 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (22312) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.2006/97 од 1.Х.1998 година се заклу-
чува стечајната постапка на стечајниот должник 
Претпријатие за производство, трговија, посредување, 
застапување и услуги "Тотоком" ДОО - Скопје, ул. 
"Црниче" бр. 13 и број на жиро сметка 40100-601-
91293. 

По правосилноста на ова решение, стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (22319) 

По. правосилноста на решението, стечајниот 
должник да се брише од регистарот на претпријатија 
при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (22320) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 2556/97 од 9.Х1.1998 година заклу-
чена е стечајната постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за завршни и занаетчиски работи во 
градежништвото "Лабин Инжинеринг" експорт-
импорт ДОО - Скопје, бул."Кузман Јосифовски-Питу" 
бр.15/2,со жиро сметка бр.'40100-601-378825. 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
174/96 од 19.ХI.1998 година над МПП "Интеркорп" -
Битола, ул."ЈНА" бр. 18/1, дејност трговија со жиро 
сметка 40300-601-8061 при ЗПП Битола, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22333) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
290/98 од 12.Х1.1998 година над ПП "Ермитаж" -
Битола, ул. "Коста Абрашевиќ" бр.48-а, дејност 
трговија со жиро сметка 40300-601-55471 при ЗПП 
Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22334) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
287/98 од 20.Х1.1998 година над ГГГП "Вен Импекс" -
Битола, ул."Стево Патакот" бр. 3, дејност трговија на 
мало со жиро сметка 40300-601-9625 при ЗПП Битола, 
отвфи стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22335) 
Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 

413/93 и 571/94 од 12.ХI.1998 година ја одобри Про-
грамата за финансиска и сопственичка трансфор-
мација на должникот Кожарски комбинат "Битола" -
Битола прифатена од доверителите чии побарувања 
се утврдени во висина од 63,14%. 

Се формира одбор на доверители во состав: Аген-
ција за санација на банки Скопје, "Галатекс" - Пирот, 
КК "Годел" - Скопје, АД за осигурување "Вардар" -
Скопје, ЈП "Водовод"-Битола, Ф-ка за квасец и 
шпиритус АД - Битола и Нивички Миле, преставник 
на вработените. 

Од Основниот суд во Битола. (22336) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр.313/97 од 17.ХII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТ "Вист" од 
Тетово, ул. "118" бр. 4. . 

За стечаен судија, е одреден Никола Ристоски, 
судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од 
Тетово, ул."Благоја Тоска" бр.222. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок ед 30 деџа по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со. 
докази. Се задолжуваат< должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 24.ХII.1998 година, во 9,45 часот,соба 
број 7/1 во овој суд. < 

Од Основниот суд во Т<етово. (22337) , 

Основниот суд во Тетово објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 179/98 од 16.Ш.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ТП "Хагаис" од 
Тетово, с. Пирок. 

За стечаен судија е одреден,, Никола Ристоски,. 
судија при овој суд 
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За стечаен управник е одред<ен Етем Исени од с. 
Горно Седларце. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 29.ХП.1998 година, во 9,30 часот,соба 
број 7/1 во овој суд. 

Од Основниот суд во Тетово. (22338) 

Основниот суд во Тетово објавува деказ со реше-
нијата подолу наведени заклучена е стечајната 
постапка спрема следните стечајни должници: со 
решение Ст.бр. 173/96 од 4.Х1.1998 година спрема ПТП 
"Мини - Трејд* од*Тетово; со решението Ст.бр. 19/96 
од 3.XI. 1998 година спрема ПТ "Пигал Комерц" од 
Тетово; со решението Ст/бр. 95/96 од 6.Х1.1998 година 
спрема ПТП "Аутомаркет Соната" од Тетово; со 
решението Ст.бр. 178/97 од 15.Х.1998 година спрема 
ДОО "Агростримница" од с. Стримница; и со 
решението Ст.бр. 349/97 од 15.Х.1998 година спрема 
ПП "Јурист" од Тетово. 

По правосилноста на решенијата стечајните долж-
ници да се бришат од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (22339) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.1183/96 од 22.ЕХ.1998година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ППУ "Елхам 
Комерц 95" од Скопје, ул. "Дижонска" бр. 47 и жиро 
сметка 40100-601-361462. 

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија 
при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Стојан Марковски 
од Скопје, ул."Ѓорче Петров" бр.3/38, телефон 316-
794.. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријавa два• примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.XII.1998 година, во 10,00 часот,во 
барака бр.4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (22491) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр.-
11/96 од 19.Х1.1998 година даде согласност за отпоч-
нување на постапка за трансформација на должникот 
ДОО во општествена сопственост за товарен и пат-
нички сообраќај со ПО Транс Експрес - Крушево. 

Со истото решение ја запре стечајната постапка 
спрема должникот која беше отворена со решението 
Ст.бр. 58/95 од 11.1.1996 година на Окружниот стопан-
ски суд во Битола. 

Од Основниот суд во Прилеп. (22526) 

, Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 
296/98 од 20.Х1.1998 година над ПП "Аква" - Битола, 
ул."Васко Карангелески" бр. 1-3/42 дејност трговија со̂  

жиро сметка 40300-601-13245 при ЗПП - Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (22527) 

Основниот суд Скопје П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр.730/96 од 1ЈХ.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ТПУП "Гофи" од 
Скопје, ул. "Палмиро Тољати" бр. 109 и жиро сметка 
40100-601-319321. 

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-
Ѓоргиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Арминовски Мито 
од Скопје, ул."Петар Манџиков" бр.23б, телефон 263-
992. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 30.ХП.1998 година, во 8,30 часот,во 
барака бр. 4, соба број 4 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (22682) 

Основниот суд Скопје •П - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1726/97 од 6.Х1.1998 година се заклу-
чува стечајната постапка над стечајниот должник 
Претпријатие за меѓународна шпедиција, транспорт и 
трговија на големо и мало "Драивас" - Скопје, 
ул."Романија" бр. 5 и број.ла-жиро сметка 40110-601-
300029. 

По правосилноста на ова решение,стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје.. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (22681) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 69/98 од 15.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, инжинеринг, изведување, промет на го-
лемо и мало "Процесор" увоз-извоз ц.о. од Скопје, 
бул."Јане Сандански" бр. 116-5/4 со жиро сметка 
40100-601-3139. 

За ликвидационен управник се определува Стеван 
Димитриевски рд Скопје,ул."Ѓорче Петров" бр.1-1/43. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своиве побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18170) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението л.бр.23/98 од 07X,1998 година отворена е 
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постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, трговија и услуги "Березимац" д.о.о. 
експорт-импорт од Куманово,ул."Гоце Делчев** бр. 27 
со жиро сметка 40900-601-16658. 

За. ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" брЛ-а, 
телефон 217-133. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на Огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21074) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 24/98 од 07.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, угостителство и туризам "Кипро-
Комерц" ц.о. од Куманово,ул."Ш Мак. ударна бри-
гада" бр, 153 со жиро сметка 409,00-601-19826. 

За л^квидационен управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" брЛ-а, 
телефон 217-133. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21075) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 25/98 од 07.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
трговија на големо и мало увоз-извоз "Адонис I" д.о.о. 
од Куманово,ул."Ш Македонска ударна бригада" бр. 
67/П/7 со жиро сметка 40900-601-14193. 

За ликвидационен управник се определува Драги 
Трпевски од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр.1-а, 
телефон 217-133. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21076) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 55/98 од 16.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 

трговија и услуги "Тимус" д.о.о. експорт-импорт од 
Скопје, ул."Васил Главинов" бр. 3 со жиро сметка 
40100-601-232034. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, теле-
фон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во •рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21172) 
—— г-— 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 83/98 од 4.Х1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
финансиски - книговодствени работи, промет на 
големо и мало "Боргел" ц.о. од Скопје, ул. "11 Октом-
ври" бр.46 со жиро сметка 40100-601-159053. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје,, ул. "Беровска" бр.2-2/15, теле«< 
фон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21173) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 28/98 од 07.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Здравствена организација - Аптека "Влае" од Скопје, 
ул. "Есперанто" бр. 11 со жиро сметка 40120-603-
177660. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, теле-
фон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по. 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21174) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 18/98 од 16.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
градежништво, трговија и услуги "Карпентер" д.о.о. 
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од Скопје, ул. "Црноризец Храбар" бр.б-а со жиро 
сметка 40100-601-124372. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, теле-
фон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот т 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21175) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 59/98 од 19.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, трговија и услуги "Еуротреидинг 2000" 
извоз-увоз д.о.о. од Скопје, ул. "Климент Охридски" 
бр. 15/3-8 со жиро сметка 40100-601-122768. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, теле-
фон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21176) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 35/98 од 16.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
застапување, трговија и услуги "Сиником" д.о.о. увоз-
извоз од Скопје, ул. "Бриселска" бр. 10/1-6 со жиро 

' сметка 40120-601-177076. 
За ликвидационен управник се определува Тодев-

ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, теле-
фон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок> од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21177) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 29/98 од 16.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
промет и производство "Ник Комерц" д.о.о. ескпорт-
импорт од Скопје, ул. "Ленинова" бр.25/4 со жиро 
сметка 40120-601-179642. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје,-ул. "Беровска" бр.2-2/15, теле-
фон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21178) 

Основниот "суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 37/98 од 27.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, трговија и промет на стоки и услуги 
"Ивоко" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Анто-
ние Грубишиќ" бр.2/6 со жиро сметка 40100-601-
295815. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, теле-
фон 526-250. . 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот-во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување' 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21179) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 39/98 од 27.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
економски развој, истражување и консалтинг "ИФА 
Л" д.о.о. од Скопје, ул. "Вел>ко Влаховиќ" бр.7-10/8 со 
жиро сметка 40100-601-311804. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, теле-
фон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот, суд Скопје I - Скопје. (21180) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 36/98 од 27.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
услуги, градежништво и трговија "Елита Проект" 
увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Пандил Шишков" бр. 
,14/1 со жиро сметка 40100-601-33792;. 



Стр. 3082 - Бр. 57 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 ноември 1998 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, теле-
фон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци ед дзнст на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21181) 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со< 

, решението Л.бр. 98/98 од 05.Х1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство и трговија на големо и мало *Телеком 
Инжинеринг" ц.о. од Скопје, ул. "Новопроектирана" 
б•б. Сервисна зона југ со жиро сметка 40100-601-
164237. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, теле-
фон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21182) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 84/98 од 4.Х1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
трговија и услуги "Хома" д.о.о. од Скопје, ул. "Даме 
Груев" бр.7/7-21 со жиро сметка 40100-601-377896. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, теле-
фон 526-250; 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21183) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 85/98 од 28.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над .Претпријатие за 
производство, промет на големо и мало и услуги 
"Коне Комерц" ц.о. од Скопје, с. Вујковци. . 

Заликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, теле-
фон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21184) 

-»Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 86/98 од 4.Х1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
меѓународна шпедиодда и транспорт "Солакшпед" ц.о. 
од Скопје, ул."И.Л.Рибар" бр.40 со жиро сметка 40100-
601-64607. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, теле-
фон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во, рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21185) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 97/98 од 5.Х1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
трговија на големо и мало и услуги "Цако 5" ц.о. увоз-
извоз од Скопје, ул. "Бошко Буха" бр.15-Б со жиро 
сметка 40100-601-366838. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, теле-
фон 526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот ^о "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна в<* рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21186) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 52/98 од 27.Х.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
градежништво, трговија и услуги "Дел-Проект" д.о.о. 
експорт-импорт од Скопје, ул. "Црноризец Храбар" 
бр.9-6 со жиро сметка 40120-601-403110. 

За ликвидационен управник се определува Тодев-
ски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр.2-2/15, теле-
фон 526-250. 5 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
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објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21187) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 115/98 од 12.Х1.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие 
за транспорт, промет и услуги "Тасома" увоз-извоз 
д.о.о. од Скопје, ул. "Злате Михајловски" бр.21 со 
жиро сметка 40120-601-379843. 

За ликвидационен управник се определува Драган 
Величкоски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр.9/10, 
телефон 237-754. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот' со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21387) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Л.бр. 113/98 од 12.Х1.1998 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над ТП "Анијо" 
ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Пиринска" бр. 
157/2-10 со жиро сметка 40120-601-402909. 

За ликвидационен управник се определува Драган 
Величкоски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр.9/10, 
телефон 237-754. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

^ Од Основниот суд Скопје.! - Скопје.. (21388) 

. ; г " 
Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 

решението Л.бр. 74/98 од 6.Х1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за 
производство, промет^ и услуги "Мемса-5" д.о.о. 
експорт-импорт од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 16 
со жиро сметка 40100-601-254675. 

За ликвидационо!! управник се определува Пет-
ровски Тодорче од Скопје, ул. "Лисец" бр.23, телефон 
439-653. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавува н>ето на огласот в<> "Службен весник на РМ" • ^ V-' _•»<•с к-.Г, ѕ; и--= • <-< • . 

до ликвидаторот, со пријави во два примероци со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21391) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продаваат земјоделско земјиште и шума и тоа 

2/5 од нива во место викано "Чартанова колиба" во 
КП бр.2846 класа 5 со површина од 1206 метри квад-
ратни; 2/5 од нива во место викано "Мелој" КП бр. 
3409 класа 4, со површина од 4500 метри квадратни; и 
двете во КО Оревоец, 2/5 од шума во место викано 
"Тевериќ" КП-бр. 1611 со површина од 23120 метри 
квадратни; 2/5 од шума во место викано "Осој" КП бр. 
1719 с<$ површина од 3332 метри квадратни; 2/5 од 
шума во место викано *Топола" КО бр. ,2205 со 
површина од 8560 метри квадратни; 2/5 од шума во 
место викано "Бадемаш" КП бр. 2653/1 со површина 
од 3706 метри квадратни; 2/5 од шума во место викано 
"Дубоки дол" КП бр. 2758 со површина од 4115 метри 
квадратни; 2/5 од шума во место викано "Ливада" КП 
бр.'2886 со површина од 1852 метри квадратни; 2/5 од 
шума во место викано "Бачилиште" КП бр. 1644 со 
површина од 1000 метри квадратни; сите во КО 
"Плетвар" Република Македонија сопственост на по 
1/5 на Петар Апостолоски и Бранко Апостолоски од 
Прилеп Република Македонија сега со место на 
живеење во Австралија, преку полномошникот Тони 
Јовески од Прилеп, по цена од 30 денари по метар 
квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот 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 Трајко Маркоски од Прилеп, ул."Сотка 
Ѓорѓиоски"бб. (20307) 

Се продава земјоделско земјиште-овошна градина 
која се наоѓа на КП бр. 548 на место викано "Село" 
класа 4, со површина од 352 метри квадратни 
сопственост на Милошески Анѓелко, Милан, Живко, 
Гоце, Спаса и Иван за купопродажба по цена од 
130.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена о^ денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата Да ја достават 
до нотарот Лила Коруноска, ул ."Санде Штерјоски" 
број 13 - Кичево. (21364) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 1160/3, 
на место викано "Караманица", шума, 4 класа, со 
вкупна површина од 10.16 метри квадратни, на КО 
Челопек, по Пл.бр. 1001 соственост на Пајазити Ариф 
од с. Челопек - Тетово, за цена од 70.000 Денари; КП. 
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бр. 1122 на место викано "Крушевица", нива 2 класа, 
со вкупна површина од 2393 метри квадратни на КО 1 
Челопек по Пл. бр. 89, сопственост на Куртиши 
Шукри од с. Челопек - Тетово, за цена од 120.000,00 
денари; КП.бр.1123/2; на место викано "Крушевица", 
нива 2 класа, со вкупна површина од 1137 метри, 
квадратни и КП. бр. 1124/2 на место викано 
"Крушевица"^ класа, со вкупна површина од 908 
двете парцели на КО Челопек по Пл.бр. 127, 
сопственост на Изаири Шабан од с. , Челопек - Тетово, 
за цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот 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."Борче Кочовски" бр. 46 
во Тетово. (21396) 

Се продава земјоделско земјиште - построено на 
КП број 741, план 9, скица 24, место викано "Село", 
лозје, класа 4, која вкупно мери површина од 536 мет-
ри квадратни, во КО Беловиште - Тетово, сопственост 
на Велјановски Славе Сретко, од Беловиште, за цена 
од 62.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот 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, 
Тетово. * (21397) 

Се продава земјоделско земјиште КП. бр.606/3 на 
место викано "Режика" нива, 4 •класа, со површина од 
2395 метри квадратни, на КО Сараќино, опишано по 
ПЈ1 бр.232 и КП бр. 606/8 на место викано "Режика", 
нива 4 класа во површина од 2395 метри квадратни на 
КО Сараќино по ПЛ.бр.919, сопственост на Сахити 
Исман и Сахити Сахитали од с. Стримница - Тетово, 
за цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот 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."Борче Кочовски" бр. 46 
во Тетово. (21398) 

Се продава земјоделско земјиште нива построена 
на КП број 906, план 5, скица 10, место викано "Гра-
дина", класа 5, со површина 1224 метри квадратни од 
КО Оризаре, сопственост на Нухија Сали Рамадан, с. 
Оризаре, за цена. од 32.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот 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 Ѓеоргиев Драган, ул."11 Октовмри" бр. 1-а 
во Куманово, (21765) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП бр. 11/187-1, место викано "Црвеникав класа 4, 
со површина од 1900 метри квадратни, сопственост на 
Азизи Ќани, Бектеш и Сулбије, за цена од 285.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот 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."Браќа Гиноски" бб 
во Гостивар. , (21766) 

Се известуваат сопствениците на граничните парце-
ли со парцелата КП бр. 2406, во место викано'"Ви-
рови", нива 5 класа во површина од 3805 метри квад-
ратни, КО Раштак, сопственикот Вида Божинова од 
Скопје, ја продава наведената парцела по цена од 
128.000 денари. Доколку некои од сопствениците на 
граничнит<е парцели има интерес да ја купи наведената 
парцела потребно е во рок од 30 дена да се јави во 
нотарската кацеларија на нотарот Ленка Панчевска и 
да положи депозит во вредност на парцелата. Во 
спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. 

(21846) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 167/2, план 3, скица 3, место викано "Бела 
земја", култура ливада, класа 4 во површина од 387 
метри квадратни и К•П. 168/2, план 3, скица 3, место 
викано "Бела земја", култура нива, класа 4, со повр-
шина од 2684 метри квадратни заведени во К.О. -
Марино, а сопственост на Пандовски Борис, Павлов-
ски Душан и Илиева Нада за цена од 450,00 денари по 
метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот 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 -
Трговски центар Автокоманда општина Гази Баба -
Скопје. (21900) 

Се продава земјоделско земјиште-ливада построени 
на КП број 3225/1, план 11, скица 26, место викано 
"Маала Стрчани", класа 5, со површина од 834 метри 
квадратни и ливада на КП 3225/2, план 11, скица 26, 
место викано Стрчани, класа 5, површина 839 метри 
квадратни и двете во КО Табановце, сопственост на 
Алексиќ Трајан од Куманово, ул."Никола Тесла" бр. 
73-а, по цена од 3 ДЕМ за 1 метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 
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Изјавата за прифаќање на понудата да се достави 
до нотарот Јорданка Митевска/ плоштад "Маршал 
Тито" бр. 35-1/2 во Куманово. (21954) 

Се продава земјодекско земјиште, нива која се нао-
ѓа на КП. бр.630 КО - Србјани, класа 2 со површина 
од 1023 метри квадратни парцела 245/5 план 4, скица 5, 
сопственост на Данески Миле. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од дено•т на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да ја достават 
до нотарот Лила Коруноска, ул."Санде Штерјоски" 
број 13, Кичево. (22010) 

Се продава земјоделско земјиште КП. број 844/4 на 
место викано "Нишинце", нива 2 класа, со површина 
од 43.74 метри квадратни, на КО - Пирок, опишано по 
ПЛ.бр.933, сопственост на Пајазити Шефит од с. 
Пирок - Тетово, за цена од 200.000,00 денари. 

, Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок• од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот 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."Борче Кочовски" бр. 46 
во Тетово. (22016) 

Се продава земјоделско земјипгге-нива, што пре-
ставува КП 696, КО Семениште, план 5, скица 5, мес-
то викано "Ѓуриште", 4 и 6 класа во површина од 1628 
метри квадратни и 1470 метри квадратни или вкупно 
3098 метри квадратни сопственост на Ариф и Даут 
Сулејмани од с. Семениште, по цена од 9294 ДЕМ или 
288.114,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство на купу-
вање на земјиштето. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Слободан Поповски на ул."Илинденска" 
бр. 3 мезанин, Скопје. (22165 ) 

Се продава земјоделско земјиште нива лоцирана на 
КП бр. 1475 за КО Годивје во место викано "Село" 
петта класа, со површина од 134 метри квадратни 
сопственост на Вељаноски С. Цветко, ул.**Тане Це-
лески" бр. 11/1 - Кичево. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се предава вр рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот 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 доста-
вуваат до нотарот. Момана;--Ивановска од Охрид, ул.. 
"Македонски Просветители" бр. 8 (мезанин). (22224) 

Се продава земјоделско земјиште нива построена^-
на КП број 1397/1, план 5, скица 13 _место викано 
"Село", класа 4, со површина од 68, метри квадратни, 
во КО "Студена Бара", сопственост на Пешевски Русе 
од с. Трубарево - Скопје, за цена од 12000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот 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 Драган Ѓеоргиев, ул."11 Октомври" бр. 1-а 
во Куманово. (22225) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КГ! број 339, план 2, скица 5, место викано "Лопу-
шон", класа 5, со површина од 872 метри квадратни, 
во1 КО с. Долно Соње, сопственост на Блажовски 
Спасо, со стан на ул."Сава Ковачевиќ" бр. 19/12 -
Скопје, заве»дена во поседовен лист бр. 966, за цена од 
139.520,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот 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 Билјана Печовска, ул."Кузман Јоси-
фовски-Питу" бб, локал 1-2 мезанин во општина 
Кисела Вода, Скопје, тел. 130-666 и 130-665. (22247) 

Се, продава земјоделско земјиште-нива и тоа Ул 
(идеална една четвртина) од КП бр.2534, план бр. 7, во 
место викано "Црно Поле" од класа 4, со површина од 
15.646 метри квадратни, заведена во поседовен лист 
бр. 949 за КО Младо Нагоричане, општина Старо 
Нагоричане, сопственост на Грбиќ Мирјана од Скопје, 
нас. "Автокоманда", ул."Бапчор" бр. 161/3. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. -
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, 
ул."Ленинова" бб, Куманово. (22301) 

Се продава земјоделско земјиште-низа построена 
на КП број 558-2-4 во место викано "Падишта", класа 
3, со површина од 575 метри квадратни , во КО Здуње, 
сопственост на Алексоска вд Милутин Споменка, за 
цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот 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 Василеска Весна, ул."Браќа Гиноски" бб 
во Гостивар. (22344) 
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111 Се продава земјоделско земјиште-нива, построена 
на КП број 5608, план 27, скица 46, место викано 
"Бара", класа 3, со површина од 1701 метри квадратни 
во КО Кучевиигге, сопственост на Гурмешевиќ Перо 
Илија од Скопје, с. Кучевипгге, 1/2 идеален дел, и 
Гурмешевиќ Перо Душан од Скопје, с. Кучевиште, Уг 
идеален дел, за цена од 270.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот 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 Ќосев Михаил, ул."Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (22444) 

МАЛИ ОГЛАСИ ~ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил и правоаголен печат под 
називв: 'Трговско друштво за призводство трговија и 
услуги Каваско Савас и Кристина д о о*- Скопје/' 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Одбор за 
пливање ватерполо и синхроно пливање на град 
Скопје 1". ' (21365) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "ПОС "Фриго 
- Мак" ц о извоз - увоз кланица и ладилник,Неготино" 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претприја-
тие за трговија на големо и мало и услужни дејности 
"Даси Комерц" експорт импорт п.р. Скопје". (21516) 

Правоаголен печат - факсимил под назив:"Д-р Муа-
мет А. Незири, доктор на медицина - 54194". (21748) 

Тркалезен печат под назив:"Земјоделско производна 
задруга "Кооперант"- Радовиш, соброј 1,ц.о.во стечај". 

Огласот за неважен тркалезен печат со текст: 
"Друштво на математичари на град Скопје Р.Е. 
"Нумерус" - Скопје", објавен во "Службен весник на 
РМ" бр. 55/98, на страна 3010, под бр. 21805, се стор-
нира. 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 0337677, издаден од УВР - Гостивар на 

име Рефет Авмети, ул. "Беличица" бр.41,Гостивар. 
Пасош бр. 158536/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Алили Аднан, ул. "Јајце" бр. 168,Скопје. (21849) 
Пасош бр.1116575/98, издаден од УВР - Скопје на 

име Владимир Максимовиќ, ул. "Б. Менков" бр.3/2-2, 
Скопје. . ; (21850) 

Пасош бр.0324701,издаден од УВР - Скопје на име 
Рамадани Веби, ул. "Ј. Крчовски" бр.56,Скопје. (21851) 

Пасош бр.357276/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Ерсан Ахмед, ул."Славеј Планина" бр. 199,Скопје. 

Пасош бр. 1049933/97, издаден од УВР - Скопје на 
име Ганимет Тачи, ул. "Јајце" бр. 13,Скопје. (21896) 

Пасош бр.1031963/97,издаден од УВР - Скопје на 
име Наим Лакала, ул. "П. Тошев" бр.34,Ског*је.(21909) 

Пасош бр. 0435495/94,издаден од УВР - Скопје на 
име Ѓултен Јакај, ул. "П.Тошев" бр.34,Скопје. (21911) 

Пасош бр. 206336/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Емин Битиќ, ул. "Прохор Пчињски" бр. 85,Скопје. 

Пасош бр.135167/93|издаден од УВР - Куманово на 
име Гордана Стојановска, ул."Ж. Стаѓмца"бр.13, 
Куманово. (21956) 

Пасош бр.427913/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Јаневси Зоран, ул, "11 Октомври" бр.19,Скопје.(22166) 

Пасош бр.753779^ издаден :од УВР1- Куаново на име 
Атиџе Демировска, ул. "Скопск" бр. 16,Куманово. 

Пасош бр.0199018,издаден од УВР - Гостивар на име 
Дим Куртиши, с. Врапчиште,Гостивар. (22221) 

Пасош бр. 865735/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Ефремова Марина, ул."Шекспирова" бр.7/2-11,Скопје. 

Пасош бр.678728, издаден од УВР - Скопје на име 
Анастасовски Тони, ул. "Бистра" бр.15,Скопје. (22240) 

Пасош бр. 159449/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Асани Харон, ул."2" бр.13, с. Љубин,Скопје. (22324) 

Пасош бр.267996, издаден од УВР - Куманбво на име 
Рецепи Имран, с. Ропал>це,Куманово. (22328) 

Пасош бр.283648/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Фејзула Мисиде, ул.*Т. Пуре" бб,Скопје. (22329) 

Пасош бр. 752749/95,издаден од УВР - Куманово на 
име Паневски Стојанче, ул."Д. Драганов" бр.4, Кума-
ново. (22345) 

Пасош бр. 1097847,издаден од УВР - Скопје на име 
Павлоски Маријанчо, ул. "К. Рацин" бр.14/1-3,Скопје. 

Пасош бр.408684/94 »издаден од УВР - Тетово на име 
Бафќори Исак, с.Бродец,Тетово. (22430) 

Пасош бр. 627423/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Весељи Зејнула, с. Никиштани,Скопје.. (22431) 

Пасош бр. 1024774,издаден од УВР - Куманово на 
име Далипова Џеврија,ул."Средорек" бр.З9,Куманово. 

Пасош бр. 1024773»издаден од УВР - Куманово на име 
Далипов Синиша, ул "Средорек"бр.39,Куманово. 

Пасош бр.1124148/98,издаден од УВР - Скопје,на име 
Нурсан Асани, с. Батинци,Скопје. (22642) 

Пасош бр.442870/94, издаден од УВР - Скопје на име 
.Дудија Јашар, ул."376" бр.27,Скопје. (22650) 

Пасош бр.555781/95 издаден1 од УВР - Скопје на име 
Пл»акај Зулфије,ул. "Ц. Димов" бр. 116,Скопје. (22684) 

Пасош бр.542091/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Пл>акај Незир, ул."Ц. Димов" бр116,Скопје. (22685) 

Пасош бр.700876/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Џафери Керим, ул. "Кримска" бр. 14,Скопје. (22686) 

Пасош бр.0461453 на име Зулбеари Абдулџемал, с. 
Врапчиште,Гостивар. , (22845) 

Пасош бр.367621,издаден од ОВР - Струга на име 
Ферати Рини, ул."Мислешевски пат" бр. 1,Струга. 

Пасош бр.0989709/98, издаден од ОВР - Крива 
Паланка на име Тасковски Аце,ул."Н.Тамбуров" >бр., 
33, Крива Паланка. ' (22847) 

, Пасош бр.1025590, издаден од УВР - Штип на'ќме 
Мицкоска Стела, ул."Ш.Дол" бр. 40/5,Штип. (22849) 

Пасош бр.486917,издаден од УВР - Струмица на име 
Истатова Боркица, ул."Тодор Ц.-Мерџан"бр.5, Стру-
мица. (22851) 

Пасош бр.0382931/94,издаден од ОВР - Делчево на 
име Дончевска Фрона, ул."Орце Николов"бр.40, Дел-
чево. (22852) 

Пасошбр.287672,издаден од ОВР - Пробиштипска 
име Димитровски Јовче, ул."Јоаким Крчовски" бр. 4, 
Пробиштип. (22853) 

Пасош бр.228468,издаден', од УВР - Тетово на име 
Л>имани Неџати, с. Падавица,Тетово. (22854) 

Пасош бр. 244702,издаден од УВР - Тетово на име 
Рустеми Ризван, с. Сини^ане,Тетово. (22855) 

Пасош бр.1125238,издадев од ОВР - Охрид на име 
Молкоска Татијана, бул."Т*Урист" бр. 42 ,Охрид.(22856) 

Пасош бр.0068378,издадев од ОВР#- Гевгелија на 
име Аметова Игбал,Стар Дојран. (22859) 

Пасош бр.385131/94»издаден од УВР - Скопје на име 
Абази Кадри, бул.'"Ј. Сандански" бр22/1-12,Скопје. 

Пасош бр.321035/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Абази Анифе, бул!"! 

Пасош бр.357289/94»издаден од ^ВР" - (^КОПЈ'6 на име 
Муарем Абази, бул."Ј. Сандански" бр.22/1-12,Скопје. 
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Чекови од бр. 4470407 до 4470421, од тековна сметка 
бр. 115708-78, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Темелков Дарко,Скопје. (21128) 

Чекови од брЗ925403 до 3925410, 3925412,392.5413, 
3925417, 3925418 и 3925419, од тековна сметка бр. 
12089720, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Крсте Гегоски,Скопје. (21202) 
" Чекови бр. 2874749,3037447, 3037448,3037450, 3037451, 
3037453,2859517, 1979269,1927489 и 186353, од тековна 
сметка бр.31170-86,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Лазаревска Павлина,Скопје. (21213) 

Чекови од бр. 3339337 до 3339341 од бр. 3302861 до 
3302867 од бр. 3268293 др 3268300,3225795,3225796, 
3225797,3225800,3199457,3199458,3175910,3175911,31759 
12, 3175915и 3175916, од тековна сметка бр.126177-53, 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Трајчевска Татјана,Скопје. 1 (21392) 

Чекови бр. 18556172, 18556173 и 18556174, од тековна 
сметка бр.4028215,издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Кузманова Славица,Скопје. (21401) 

Чекови од бр. 3354938 до 3354953,3319558 и 3319559, 
од тековна сметка бр. 116501-79,издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Јанева Татјана,Скопје. 

Чек бр.1977183, од тековна светка бр.4983237, изда-
ден о#Комењрцијална банка АД Скопје на име Иван 
Фил иловски,Скопје. (21509) 

Чекови од бр. 4463086 до 4463090, од тековна сметка 
бр. 104801-61,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Анчевска Славица,Скопје. (21510) 

Чекови од бр. 3717910 до 3717920, од тековна сметка 
бр.0111295-21, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Габриела Ќурчиева Чучкова,Скопје. 

Чекови од бр. 849675 до 849679, од тековна сметка 
бр.2652/88 на име Јолеска Марија, ул. "Ц.Јанакиески" 
бр. 15,Кичево. (21636) 

Чекови од бр. 2971056 до 2971063, од тековна сметка 
бр.0124377-35, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Алексов Драган,Скопје. (21662) 

Чекови од бр. 3469574 до 3469577, од тековна сметка 
бр.0030209-16, издадени од Комерцујална банка АД 
Скопје на име Снежана Јанковиќ Стаменова,Скопје. 

Чекови од бр. 2984969 до 2984973, од тековна сметка 
бр. 4169-13, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Драгиќ-Георгиевска Дубравка,Скопје. 
(21734) Чекови бр. 2275224, 2275227, од бр. 2275230 до 
2275233; од бр. 2346262 до 2346266 и од бр. 2346267 до 
2346271, од тековна сметка бр.015162/38, издадени од 
Комерцијално-Инвестицона банка - Куманово на име 
Радиќ Ранко,ул."ЈНА" бр.3/8,Куманово. (21753) 

Работна книшка на име Велков Стојан,Скопје. 
Работна книшка на име Димовски Оливер,Скопје. 
Работна книшка на име Шабанова Емине,Скопје. 
Работна книшка на име Катушевска Лидија,Скопје. 

Работна книшка на име Илиевска Јованка,Скопје. 
Работна книшка на име Хрговиќ Марин,Скопје. 
Работна книшка на име Хрговиќ Гичевска Дијана, 

Скопје. , (21118) 
Рабртна.книшка на име Иван Бајрам ,Скопје.(21165) 
Работна книшка на име .Лазаров Тимчо,Скопје. 
Работна книшка на име Ил>аз Браимовиќ,с. Кој лија 

бр. 68,Скопје., л (21234) 
Работна книшка на име Виолета Темјановска,Скопје. 
Работна книшка на име Трај ковска-Ќурчиева Зујца, 

Скопје. (21262) 
, Работна книшка на име Бундевски Никола,Ресен. 

Пасош бр.415447, издаден од УВР - Струмица на име 
• Демирова Шезане, с.Чанаклија бр. 24,Струмица. 

Пасош бр.922023/96 на име Османоски Фуат, с. Лабу-
ништа,Струга. (22872) 

Пасош бр.258353, издаден од УВР - Струмица на име 
Грмбозова Ванилица, с. Вељуса бр. 143,Струмица. 

Пасош бр.0893361/96,издаден од ОВР - Ресен на име 
Миле Колковски с. Брајчино,Ресен. (22874) 

Пасош бр.0495787на име Поп-Кочова Нада,ул."Кочо 
Рацин" бр. 7,Нов Дојран. (22876) 

Пасош бр.1129510/98, издаден од УВР - Скопје на 
име Арон Демировски, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 124, 
Скопје. (22878) 

Пасош бр.532561,издаден од ОВР - Кичево на име 
Џафери Таркан, с. Зајас,Кичево. (22879) 

Пасош бр,399318на име Алексовски Роберт,ул."Веле 
Змејкоски" бр. 6,Кичево. (22881) 

Пасош бр.0416329»издаден од ОВР - Радовиш на име 
Бајрамов Фејзи,Радовиш. ^ ' (22882) 

Пасош бр.0454546 на име *Венов Ј. Трајко, с. Ново 
Конско, Гевгелија. (22883) 

Пасош бр.203405/94,издаден од УВР - Куманово на 
име Демири Зија, с. Ваксинце,Куманово. (22885) 

Пасош бр.660202/95,издаден од ОВР - Кичево на име 
Спаијоска Абибе, с. Црвивци,Кичево. (22886) 

Пасош бр.278147/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Левче Трајовски, ул. "В. Влаховиќ" бр.21/35,Скопје. 

Пасош бр.597456/95,издаден од УВР - Тетово на име 
Камбери Јетон, с. Гајре,Тетово. (22894) 

Пасош на име Јовески Илија,ул. "А.Турунџе"бр.19, 
Охрид. ' ' 1 (22895) 

П^сош бр.417700 на име Ване Јанков, с. Самоилово, 
Струмица. (22896) 

Пасош на име Абдул баќи Зеќири, с. Теново »Тетово. 
Пасош на име Шајкоски Мешет, с. Лабунипгге, 

Струга. (22898) 
Пасош бр.0413546 на име Спанџева Јасминка ул. 

"Киро Крстев" бр.б-б,Кавадарци. (22899) 
Пасош бр.227424/94 на име Дехари Ајхан, с.Долна 

Баница,Гостивар. (22900) 
Пасош на име Анѓелески Божидар, ул."М.Тито" 

бр.87-б, Прилеп. . е (22901) 
Пасош бр.695610 на име Селимовска Садет, с. До-

ленци,Битола. (22902) 
Пасош бр.0260438, издаден од. УВР - Прилеп на име 

Адемова Нескије, Дабнички Завој бр. 106,Прилеп. 
Пасош бр.0500955,издаден <од УВР - Прилеп на име 

Јакимоска Тања, ул."Ило Прпаденец" бр.9-а,Прилеп. 
Пасош бр.882836 на име Тренгоски Тодор,ул."Живко 
Брајкоски" бр. 95,Гостивар. 4 ; , (22905) 

Пасош бр.926107/96 на .име Николиќ Трајан, с. 
Јегуновце,Тетово. (22906) 

Пасош бр. 768729, издаден рд ОВР - Струга на име 
Петроски Беќир, ул."Црџ Дрим" бр. 28,Струга. 

Пасош бр. 244702, издаде»! од УВР - Тетово на име 
Рустеми Ризван, с. Синича»<е, Тетово. 

Пасош бр. 1063616, издзден од УВР - Куманово на 
име Имер Демири, с. Слупча~не, Куманово. 
Пасош бр. 0096259, издаден/од УВР - Прилеп на име 
Богеска Павлинка, ул."Ленин" бр. 166, Прилеп. 

Пасош бр. 1049221,издаде|! од УВР - Скопје на име 
ЈБутфи Фаик, ул. "Челопек" бр.21,Скопје. (21735) 

Чек бр. 3187030, од тек_овна сметка бр.5131723, изда-
ден, од Поштенска штедилница- Скопје на име Ари-

занковски Венцислав, Скопје (21081) 
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Работна книшка на име Тодор Мирчевски,Скопје. , 
Работна книшка, издадена од Одделение за. општа 

управа - Тетово на име Амет Муниши, ул.нК.Ј.-Питу" 
бр. 5,Тетово. (21304) 

Работна книшка на име Ванчо Никовски, ул. "Соли-
дарност" бр. 31,Штип. (21336) 

Работна книшка на име Давитков Ѓорги, ул. "М, 
Ацев" бр.43,Штип. (21337) 

Работна книшка на име Хани Исмет, с. Велешта, 
Струга. (21338) 
Работна книшка на име Китрозоски Методи, с. Лес-

коец, Охрид. (21339) 
Работна книшка на име Наумоски Владо, с. Косел, 

Охрид. (21340) 
Работна книшка на име Анастасовски Пане, ул. 

"Г.Делчев", Македонска Каменица. (21341) 
Работна книшка на име Села Ерџан ул. "Кленовец" 

бр.50,Битола. (21342) 
Работна книшка на име Марче Димирова, ул. 

"К.Охридски" бр. 70,Кочани. (21343) 
Работна книшка на име Тополовска Фени,ул."Мирка 

Гинова"бр. 15/7,Битола. (21344) 
Работна книшка на име Кузмановска Љуба, с. Езе-

рапи,Ресен. (21345) 
Работна книшка на име Исени Ава,Скопје. (21378) 
Работна книшка на име Хаџибулиќ Зорица,Скопје. 
Работна книшка на име Ивановски Зоран,Скопје. 
Работна книшка издадена од Сараево на име Стоја-

новсшДш»р.Сксшје^ (21404X1 
Работна книшка на име .Аце Ѓаковски,Скопје. (21507) 
Работна книшка на име Димовски Ѓорѓи,Скопје. 
Работна книшка на име Сучиќ Иванка,Скопје. 
Работна книшка на име Анастасовски Љупчо,Скопје. 
Работна книшка на име Николовска Александра, 

Скопје. (21582) 
Работна книшка на име Олгица Паковска,Скопје. 
Работна книшка на име Весна Ангеловска, с. Саку-

лица,Кратово. (21650) 
Работна книшка на име Роза Робеска, ул."Абас 

Емин" бр.ЗП^Охрид. (21651) 
/Работна книшка на име Сулејмани Фекри, с. Срби-

ново, Гостивар. (21654) 
Работна книшка на име Фејзула Себастијан,Скопје. 
Работна книшка на име Алексова Марија,Скопје 
Работна книшка на име Арслани Меџаит, с. Никиш-

тани,Скопје. (21676) 
Работна книшка на име Александар Царчев,Скопје. 

Работна книшка на име Рамадани Мухамет, ул. 
"Илинденска" бр. 229,Тетово. (21689) 

Работна книшка на име Зеќирја Беадини, с.Слатино, 
Тетово. (21690) 

Работна книшка на име Благојева Славица, ул. "Ки-
рил и Методи" бр.10,Штип. (21694) 

Работна книшка на име Садику Мерита,Гостивар. 
Работна книшка на име Кузмановска Бисера, Гос-

тивар. (21696) 
Работна книшка на име Мевлан Азизи, с. Камењане, 

Тетово. (21697) 
Работна книшка на име Адемоска Улфија, с. П ч е -

ница, Македонски Брод. (21698) 
Работна книшка на име Дурмишовски Сотир, ул. 

"Солунска" бр. 288 Б/1,Берово. (21699) 
Работна книшка на име Амет Муниши, ул. "К.Ј.-

Питу" бр.5;Тетово. (21711) 
Работна книшка на име Ѓуровски-Цане, с.Мренога, 

Демир Хисар. С21714) 

Работна книшка на име Ивановски Горан, ул. "Езер-
ска" бр. 60,Прилеп. (21715) 

Работна книшка на име Атанасовски Благоја, с. 
Лажани, Прилеп. (21720) 

Работна книшка на име Дејан Стојанов,Скопје. 
Работна книшка на име Димитрова Живка,Скопје. 
Работна книшка на име Максутовски Ајрула, с. Сту-

деничани,Скопје. (21733) 
Работна книшка на име Ковилоска Цена, ул."11-ти 

Октомври" бр. 206,Прилеп. (21750) 
Ѓаббтна книшка и здравствена легитимација на име 

Тунески Филип, ул."Моша Пијаде"бр. 257,Прилеп. 
Свидетелство за I година,издадено од УСО "Браќа 

Миладиновци" - Скопје' на име Пановски Крсте, 
Скопје. " (21069) 

Свидетелство за I година,издадено од ГДУЦ "Георги 
Димитров" - Скопје на име Шашева Милка,Скопје. 

Свидетелство за УШ одделение,издадено од ОУ "К. Ј. 
Питу" Скопје на име Јачовски Димитар,Скопје.(21205) 

Свидетелство за УШ одделение на име Пешовска 
Васка, с. Иванковци, Велес. (21350) 

Свидетелство на име Имери Сеад, с. Требиште, Гос-
тивар. (21351) 

Свидетелство за УШ одделение на име Камбери 
Мирвет, с. Скудриње,Гостивар. (21352) 

Свидетелство за УШ одделение на име Мерзуне 
Пајазити, с. Пирок,Тетово. (21354) 

Свидетелство за основно образование на име 
Пајазити Ашим, с. Седларево,Тетово. (21355) 
Свидетелство за У т одделение на име Осман Ќери-

ми, с. Бродец,Тетово. (21356) 
Свидетелство за УШ одделение на име Арсова 

Иванка,ул»"В.Поп-Јордановам бр.14,Штип. (21357) 
Свидетелство за У Т одделение, издадено од ОУ "Св. 

Кирил и Методи"-* Бучин на име Профилоска Роза, с. 
Трновци, Прилеп. (21358) 

Свидетелство за завршено средно образование, изда-
дено од АСУЦ "Боро Петрушевски" Скопје на име 
Крстевски Гоце,Скопје. (21541) 

Свидетелство за УШ одделение на име Бесим Елези, 
с. Чајле,Гостивар. (21637) 
Свидетелство и диплома на име Руфати Мухарем, 

Тетово. (21638) 
Свидетелство на име Алија Хаџере• Бродец,Тетово. 
Свидетелство за УШ одделение, издадено од ОУ "Н. 

Фрашери"-Тетово на име Мухарем Руфати,Тетово. 
Свидетелство за I година на име Стефановска Ан-

дријана,ул."М.Тито" бр. 73/7,Крива Паланка. (21642) 
Свидетелство за IV одделение на име Османоска 

Мабера, с. Црнилиште,Прилеп. (21647) 
Свидетелство за положен завршен испит, издадено 

од Гимназија "Никола Карев" Скопје на име Саз-
довска Веселинка,Скопје. (21648) 

Свидетелство за IV одделение на име Даутоска 
Садија, с. Доброште,Прилеп. (21649) 

Свидетелство за УШ одделение на име Каранфилов-
ски Трајчо, Македонска Каменица. (21673) 

Свидетелство за VIII одделение на име Скендери 
Меметриза, с. М. Речица,Тетово. (21675) 

Свидетелство за УШ оддел ение,издадено од ОУ во с. 
Групчин на име Мемети Хавуше, с. Добарце,Тетово. 

Свидетелство на име Асани Фемије,ул."29 Ноември" 
бр.51,Тетово. ч (21678) 

Свидетелство за Л/Ш одделение на име Шериф 
Корим, с.Бродец,Тетово. (21680) 
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Свидетелство за УШ одделение на име Стефановски 
Славчо, ул."Илинденска" бр. 26,Пехчево. (21681) 

Свидетелство за УШ одделение на име Рамадан Ај-
дин, с. Добридол,Тетово. (21702) 

Свидетелство за УШ одделение на име Цветан Ѓор-
гиев Васков, с.Кучичино,Кочани. (21703) 

Свидетелство за УШ оддел ение,издадено од ОУ "Ел-
пида Караманди"-Битола на име Џајковска Анита, 
Битола. (21704) 

Свидетелство за УШ одделени$ на име Ман? сиева 
Стефка, с. Моштица, Македонска Каменица. (2) 706) 

Свидетелство за П година, издадено од УСО "Коле 
Неделковски"- Велес на име Перовски Трајче, ул. 
"Благоја Ѓорев" бр. 104Б/4,Велес. (21716) 

Свидетелства од I до IV година и диплома за средно 
образование,издадени од УСО "Кирил Пејчиновиќ" -
Тетово на име Елези Шабан, с. Челопек,Тетово. 

Свидетелство за УШ одделение на име Мустафи Али, 
с. Неготино, Гостивар. (21751) 

Свидетелство за УШ одделение на име Јакимовски 
Тони, с. Караслари, Велес. (21754) 

Индекс брЗ3145,издаден од Економски факултет -
Скопје на име Тренковски Ацо,Скопје. . (21112) 

Индекс бр.5463, издаден од ФТУ - Охрид - смер 
Гастрономија на име Тасев Митко ул."М.Тито" бр. 21, 
Нов Дојран. (21348) 

Индекс бр. 4119, издаден од Природно математички 
факултет - Скопје на име Терзи©ска Ирена,Охрид. 

Индекс бр.2310Издаден од Економски Факултет -
Скопје на име Панделески Цветан,Охрид. (21663) 

Диплома, издадена од МУЗУС " Коце Металец"-
Скопје на име Станојков Душан,Скопје. (21237) 

Диплома на име Давчева Стојна, ул."Благој Ѓорев" 
бр. 61/3/4, Велес. (21349) 

Диплома на име Алили Мустафа, с. Падалиште, Гос-
тивар. (21353) 

Диплома на име Денков Горан,Штип.(21671) 
Диплома на име Дојчинска М. Блашка, ул."Иво 

Рибар-Лола"бр.423/Гетово. (21674) 
Диплома од гимназија на име Поповски Горан ул. 

"Бајрам Шабани"бр.43,Куманово. (21700) 
Диплома за занимање машинбравар и свидетелство 

од Ш година, издадени од УСО "Ѓорче Петров" -
Крива Паланка на име Игорче Тасков, ул. "Партизан-
ска" бр.4 »Крива Паланка. (21701) 

Диплома за завршено гимназија на име Петроска 
Катерина, ул."11-ти Октомври" бр. 33-А,Прилеп. 

Диплома бр.08-10/36 74,издадена од Педагошка ака-
демија - Штип на име Јованова Никола Гонца, с. 
Куклиш бр. 3 3 ,Струмица. (21761) 

Здравствена легитимација на име Миревска Диана, 
ул."Миро Борога" бр. 88 »Пробиштип. (21652) 

Здравствена легитимација на име Тања Трајановска, 
ул. "Н.Михајлова",Пробиштип. (21653)' 

Здравствена легитимација на име Цветан Тодо-
ровска с. Ратленци, Пробиштип. (21683) 

Месечна карта од 727,00 денари на име Марковски 
Светозар, с. Челопек,Тетово. (21708) 

Престанува со вршење на дејност, на име СТД Цити 
- Ил>аз Игбал,Скопје. (21728) 

Лична карта на име Шерифе Ајети, Н.Н.Циглана 1, 
Гостивар. (21655) 

Лична карта на име Мареми Сејди, с. Нераште, 
Тетово, (21707) 

Даночна картичка,издадена од Управа за приходи на 
град Скопје на име Каваско Савас и Кристина ДОО, 
Скопје. (21206) 

Чекови од бр. 16526861 до 16526890, издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Коле Поповски, 
ул."АВНОЈ" бр.6/3-13,Скопје. (21207) 

Чекови од бр. 18363956 до 18363971 на име Трајче 
Трај коски, нас. Точила 1 БЗ/14, Скопје. (21210) 

Чекови бр. 502679, 608277, 718514 и 866589,издаден од 
"Стопанска банка - АД-Скопје - Филијала - Радовиш на 
име Никола Брендов, ул."Коста Сусинов"бр.17, Радо-
виш. (21752) 

Чекови бр. 00431259; од бр. 00437223 до 00437230; од 
бр. 00470612 со 00470620, издадени од Комерцијална 
банка - Битола на име Брклевски Панде, с. Буково, 
Битола. (21762) 

Избирачка легитимација бр.03866327-01-01 на име 
Билета Ѓоргиева ул."14-та Бригада" бр. 30,Кочани. 

Избирачка легитимација бр.0385655А-01-01 на име 
Ѓоргиев Љупчо, ул."Кирил и Методиј" бр. 12,Кочани. 

Избирачка легитимација бр.03896631-01-01 на име 
Ѓоргиева Македонка, ул."Кирил и Методиј"бр.12, Ко-
чани. (21088) 

Избирачка легитимација бр.03920739-01-01 на име 
Стеванов Кирило, ул."Раде Кратовче"бр.58/2,Кочани. 

Избирачка легитимација бр.0388720А-01-01 на име 
Милка Николова, ул."Шукри Шаин"бр.4,Кочани. 

Избирачка легитимација бр.03891496-01-01 на име 
Николов Никола, ул.'Шукри 1Иаин"бр.4,Коч^ни. 

Избирачка легитимација бр.03957454-01-01 на име 
Цветковска Цаца, ул.'Тошо Викентиев"бр.12, Кочани. 

Избирачка легитимација бр.03960404-01-01 на име 
Цветковски Живко,ул."Гошо Викиентиев"бр.12, Ко-
чани. ' (21096) 

Избирачка легитимација бр.03868753-01-01 на име 
Јоцо Јованов, ул."14-та Бригада"бр.58,Кочани. (21098) 

Избирачка легитимација бр.03867404-01-01 на име 
Зашов Ацо, ул."14-та Бригада"бр.49,Кочани. (21102) 

Избирачка легитимација бр.03869687-01-01 на име 
Зашов Јордан, ул."14-та Бригада"бр.49,Кочани. (21104) 

Избирачка легитимација бр.0386482А-01-01 на име 
Зашова Лефта, ул."14-та Бригада"бр. 26,Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 0393402А-1-Л на име 
Коцева Весна,ул."А.Македонска"бр. 1,Кочани. (21106) 

Избирачка легитимација бр. 03887235-01-01 на име 
Идриз Јашаров, ул.'Шукри Шаин"бр.9,Кочани. (21107) 

Избирачка легитимација бр.03885585-01-01 на име 
Аднан Јашаров, ул."Шукри Шаин"бр. 9,Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 03877256-01-01 на име 
Милован Ангелов, ул."Љупчо Сантов" бр. 39, Кочани. 

Избирачка легитимација бр.03873676-01-01 на име 
Ружа Ангелова ул."Љупчо Снатов" бр. 39,Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 03878384-01-01 на име 
Игнатов Ивица, ул."Љупчо Сантов" бр. 35,Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 0387311А-01-01 на име 
Билалова Махмудие, ул."Љупчо Сантов" бр. 29, 
Кочани. (21117) 

Избирачка легитимација бр.03886735-01-01 на име 
Гурсерен Јашарова, ул."Шукри Шаин"бр. 9,Кочани. , 

Избирачка легитимација бр. 03950972-01-01 на име 
Љубица Манчева, ул."29-ти Ноември",Кочани. (21120) 

Избирачка легитимација бр.03885321-01-01 на име 
Нејат Исмаилов, ул."Митко Беќарски" бр. 22,Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 03897346-01-01 на име 
Миле Методијев,ул."Славчо Стојменов"бр. 78,Кочани. 

Избирачка легитимација бр.03892654-01-01 на име 
Ружица Методијева,ул."С.Стојменов"бр.78,Кочани. 

Избирачка легитимација бр.03888274-01-01 на име 
Тахиријан Куртишов, ул."Митко Беќарски"бр.48, Ко-
чани. (21125) 
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Избирачка легитимација бр.03868249-01-01 на име 
Николва Јорданка, ул."14-та Бригада" бр.62,Кочани. 

Избирачка легитимација бр.З 868648-01-01 на име 
Ангелов Ристе, ул."14-ти Бригада"бр.6,Кочани. (21127) 

Избирачка легитимација бр. 03868737-01-01 на име 
Јовановска Здравка ул."14-та Бригада"бб,Кочани. 

Избирачка легитимација на име Ибраим Сулиманов, 
Виница. (21130) 

Избирачка легитимација на име Јаја Исмаилов ул. 
"Братство Един."бр.44,Виница. ^ (21131) , 

Избирачка легитимација на име Ѓултен Ибраимова, 
Виница. . (21132) 

Избирачка легитимација на име Турабин Демиров, 
ул. "И.Л.Рибар"бр.85,Виница. (21133) 
Избирачка легитимација на име Мирадија Демирова, 

Виница. (21134) 
Избирачка легитимација на име Семрихан Алими, 

ул;"Македонска"бб, Виница. (21135) 
Избирачка легитимација на име Мустафа Демиров, 

ул. "И.Л.Рибар"бр.85,Виница. (21137) 
' Избирачка легитимација на име Сунавер Мемедов, 
ул."Македонска"бр.29,Виница. (21139) 

Избирачка легитимација бр.03848191-01-01 на име 
Ангелина Ефрем<зва, ул."1 Мај",Кочани. (21140) 

Избирачка легитимација бр. 03803210-01-01 на име 
Спирова Лила, ул."Скопска" бр.7,Кочани. (21142) 

Избирачка легитимација бр. 03895246-01-01 на име 
Ашметов Мута, ул."Славчо Стојменов"бр. 120,Кочани. 

Избирачка легитимација бр.0389981А-01-01 на име 
Сафет Алиов, ул."Стам'ен Манов" бр. 64,Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 03902676-01-01 на име 
Кезма Гилијдинова,ул."Ст?1мен Манов"бр.104 »Кочани. 

Избирачка легитимација на име Митко Стојков, 
Виница. (21146) 

Избирачка легитимација на име Боро Глигоров, 
Виница. ' , (21147) 

Избирачка легитимација на име Гоца Глигорова, 
Виница. ' (21148) 

Избирачка легитимација на име Богатин Анастасов, 
Виница. . (21149) 

Избирачка легитимација на име Јусни Амедова, 
ул."В.Прке" бр.78,Виница. (21150) 

Избирачка легитимација на име Винко Јакимов ул. 
"В.Прке" бр. 84,Виница. (21151) 

Избирачка легитимација на име Васка Илиева, с. 
Драгобраште, Виница. (21152) 

Избирачка легитимација на име Ганчо Илиев, с. Дра-
гобраште,Виница. (21153) 

Избирачка легитимација на име Решат Алијов, Ви-
ница. (21154) 

Избирачка легитимација на име Шерабан С у л т а -
нов, ул."Иво Лола Рибар" бр. 34,Виница. (21155) 

Избирачка легитимација на име Сулејманов Садри, 
ул."Иво Лола Рибар" бр. 34,Виница. (21156) 

Избирачка легитимација на име Салиова Назмије 
ул."Братство Единство" бб,Виница. (21157) 

.Избирачка*легитимација на име Зариф Ибраимова, 
ул."Браство Единство"бр.29,Виница. (21158) 

Избирачка легитимација на име Фикрије Сулима-
нова, ул."Братство Единство"бб,Виница. (21159) 

Избирачка легитимација на име Димчо Анастасов-
ски, с. Град, Делчево. (21160) 

Избирачка легитимација на име Евдокија Анаста-
сова, с. Град, Делчево. (21161) 

Избирачка легитимација на име Стојана Јакимовска, 
с. Град, Делчево. (21162) 

Избирачка легитимација на име Мирјана Јакимовска 
с. Град, Делчево. (21163) 

Избирачка легитимација на име Љупчо Јакимовски, 
с. Град, Делчево. (21164) 

Избирачка легитимација на име Ранка Жежовска, с. 
Разловце, Делчево. (211 бб) 

Избирачка легитимација на име Алексова Јорданка, 
с. Илиово, Делчево. (21167) 

Избирачка легитимација на име Алексов Кирчо, с. 
Илиово, Делчево. (21168) 
Избирачка легитимација бр.09364404-01-01 на име 

Благородна Петровска, ул."ЈНА"бр. 4,Тетово. (21169) 
Избирачка легитимација бр.09344846-01-01 на име 

Мирослав Петровски, ул."ЈНА"бр.4,Тетово. (21170) 
Избирачка легитимација на име Зоран Јовановски, 

ул."Рударска"бр.3/3»Македонска Камененица. (21188) 
Избирачка легитимација на име Бобан Ивановски, 

ул. "Првомајска"кул. 1/36,Македонска Камемоца. 
Избирачка легитимација на име Донка Велиновска, 

ул."Првомајска"-1/12, Македонска Камемоца. (21190) 
Избирачка легитимација на име Сашка Ивановска, 

ул."Првомајска"-1/28, Македонска Каменица. (21191) 
Избирачка легитимација на име Гуна Китановска, 

ул. "М.М.-Врицо"-2/7,Македонска Каменица. (21192) 
Избирачка легитимација ^на име Доневска Станка 

Македонска Каменица. (21193) 
Избирачка легитимација на име Стојановски Ј. Сте-

во, с. Саса 1 - Македонска Каменица. (21194) 
Избирачка легитимација на име Гоцевски Борче, 

ул."М.Тито"бр.11/2-6,Маке донска Каменица. (21195) 
Избирачка легитимација бр.09123105-01-01 на име 

Сафет Хамзи,ул."В.С.-Бато"зг. 15/21,'Тетово/ (21196) 
Избирачка легитимација бр.03811859-01-01 на име 

Ленче Ѓоргиева, ул."22 Октомври" бр. 17,Кочани. 
Избирачка легитимација на име Костадинка Точев-

ска ул."Јане Сандански" бр. 3,Виница. (21198) 
Избирачка легитимација на име Фемија Мемедова. 

ул. "Македонска"бр.29,Виница. (21199) 
Избирачка легитимација на име Мара Анастасова. 

Виница. (21200) 
Избирачка легитимација на име Голубинка Глиго-

рова,Виница. (21201) 
Избирачка легитимација на име Атанас Камчев, 

бул. "Ц.Димов"бр.7/2/4,Кавадарци. (21214) 
Избирачка легитимација на име Николов Благој. 

ул."Н.Оровчанов"бр.18,Велес. (21215) 
Избирачка легитимација на име Караколев Глигор 

ул."Л.Трпков" бр. 48,Велес. (21216) 
Избирачка легитимација бр.05631386-01-01 на име 

Милка Велинова, ул."ЈНА"бр. 7,Неготино. (21217) 
Избирачка легитимација бр.05587824-01-01 на име 

Ешова Александра,ул."Партизанска" бр. 2,Неготино. 
Избирачка легитимација на име Фејзи Фатмир. 

ул."Б. Блажески" бр. 23-а,Гостивар. (21219) 
Избирачка легитимација на име Васка Иванова ул. 

"Миро Барага",Пробиштип. (21220) 
Избирачка легитимација на име Драгомир Иванов-

ски, ул."Миро Барага",Пробиштип. (21221) 
Избирачка легитимација на име Стојан Каковски ул. 

"Миро Барага",Пробиштип. (21222) 
Избирачка легитимација на име Панова Виолета ул. 

"Астибо" бр.19-А,Штип. (21223) 
Избирачка легитимација на име Панева Снежана, 

ул. "Астибо"бр.19-а,Ц1тип. (21224) 
Избирачка легитимација на име Стојанов Данчо ул. 

"Љубен Иванов" бр. 52,Штип. (21225) 



Избирачка легитимација на име Панев Стојан, ул. 
"Астибо" бр. 19-а,Штип. (21226) 

Избирачка легитимација на име Кераметчиеска Љу-
бинка,ул."Лисец" бр. 16,Штип. (21227) 
Избирачка легитимација на име Марковска Миланка, 

с. Амзабегово,Свети Николе. (21228) 
Избирачка легитимација на име Османов Џеладин, 

Свети Николе. ' (21229) 
Избирачка легитимација на име Тренчева Соња ул. 

"Маврово" бр.10,Струмица. (21230) 
Избирачка легитимација на име Рецеп Реџепов, 

Струмица. (21231) 
Избирачка легитимација на име Дестан Томе ул. 

"Дебарска" бр. 38,Струмица. (21233) 
Избирачка легитимација на име Серафимовски 

Славчо,Струмица. (21235) 
Избирачка легитимација бр. 05486084-01-01 на име 

Крстеска Елена, ул."Киро Фета"бр.64 »Крушево. 
Избирачка легитимација на име Ката Андоноска, 

ул."Кирил и Методи" бр. 26,Прилеп. (21238) 
Избирачка легитимација на име Пројче Андоноски, 

ул."Кирил и Методн"бр.26,Прилеп. (21239) 
Избирачка легитимација на име Домеска Марија, 

ул."Мукос" бр. 9,Прилеп. . (21241) 
Избирачка легитимација на име Талески Роберт кеј 

"4-ти Јули" бр. 1/29,Прилеп. (21242) 
Избирачка легитимација на име Трајчевски Љупчо, 

ул."Малесија" бр. 2,Охрид. (21243) 
Избирачка легитимација на име Здравевски Никола, 

ул."М.Цепенков" бр. 30 »Охрид. (21244) 
Избирачка легитимација на име Иса Идрис, ул. 

'Тоце Делчев" бр. 366,Охрид. (21245) 
Избирачка легитимација на име Иса Магбуле ул. 

Т.Делчев" бр.366,Охрид. ' '(21246) 
Избирачка легитимација на име Иса Муфетиш ул. 

Т.Делчев" бр.366 »Охрид. (21247) 
Избирачка легитимација на име Бекир Медуш ул. 

"Г.Делчев" бр.435,Охрид. (21249) 
Избирачка легитимација на име Абдурахман Рахи-

ме, ул.Т.Делчев" бр. 326,Охрид. (21250) 
Избирачка легитимација на име Абдурахман Гзиме 

ул. "Г.Делчев" бр. 326,Охрид. (21251) 
Избирачка легитимација на име Азизоски Осман ул. 

"Даме Груев" бр. 215,Охрид. (21252) 
Избирачка легитимација на име Беким Иса ул. 

"Охридска Бригада" бр. 70,Охрид. (21253) 
Избирачка легитимација на име Мирто Мирто ул. 

"Охридски бригади" бр.94,Охрид. (21254) 
Избирачка легитимација на име Зулфарет Мехме-

доски,ул."Охридски бригади"бр.33 »Охрид. (21255) 
Избирачка легитимација на име Решат Рамадан ул. 

"Абас Емин" бр. 87,Охрид. (21256) 
Избирачка легитимација на име Суби Иса ул. "Ох-

ридска бригада"бр.70,Охрид. (21257) 
Избирачка легитимација на име Џезије Хиса ул. "Ох-

ридски бригади" бр.68,Охрид. (21258) 
Избирачка легитимација на име Ружица Веселоска, 

ул. "Охридса Бригада" бр. З•а,Охрид. (21261) 
Избирачка легитимација на име Мејра Мирто,ул. 

"Охридска Бригада' бр. 94,Охрид. (21263) 
Избирачка легитимација на име Себат Мирто ул. 

"Охридска Бригада" бр. 94,Охрид. (21264) 
Избирачка легитимација на име Наазим Мирто ул. 

"Охридска Бригада" бр. 94,Охрид. (21265) 
Избирачка легитимација на име Арифоска Мефера, 

ул. "Стив Наумов" бр.111,Охрид. (21266) 

Избирачка легитимација на име Лирие Ракип ул. 
"Крали Марко" бр. 192,Охрид. (21267) 

Избирачка легитимација на име Адифет Ракип ул. 
"Крали Марко" бр. 192,Охрид. (21268) 

Избирачка легитимација на име Риза Ракип, ул. 
"Крали Марко" бр.192,Охрид. (21269) 

Избирачка легитимација на име Тасеска Јорданка ул. 
"Крали Марко" бр. 78,Охрид. * (21270) 

Избирачка легитимација на име Павле Тасески ул, 
"Крали Марко" бр. 78,Охрид. (21271) 

•Избирачка легитимација на име Илија Тасески ул. 
"Крали Марко" бр. 74,Охрид. (21272) 

Избирачка легитимација на име Тасеска Атина ул. 
"Крали Марко" бр. 74,Охрид. (21273) 

Избирачка легитимација на име Ристеска Марица, 
ул."Будеа" бр.52,Охрид.. (21274) 

Избирачка легитимација на име Ри©стески Ристо ул. 
"Будеа" бр. 52,Охрид. (21275) 

Избирачка легитимација на име Јусуф Аида, ул. 
"Абас Емин" бр. 51,Охрид. (21276) 

Избирачка легитимација на име Јусуф Фикрија, ул. 
"Абас Емин" бр. 51,Охрид. . (21277) 

Избирачка легитимација на име Јусуф Аднан, ул. 
"Абас Емин" бр. 51,Охрид. (21278) 

Избирачка легитимација бр. 08680914-01-01 на име 
Ќира Неџибије, с. Биџево,Струга. (21279) 
^ Избирачка легитимација бр.08680884-01-01 на име 

Ќира Себаудин, с. Бишево,Струга. (21280) 
Избирачка легитимација на име Рамаданоска Ше-

рифе, ул."Абас Емин" бр. 87,Охрид. (21281) 
Избирачка легитимација на име Бесиме Веселоска, 

ул. "Охридска Бригада"бр.41,Охрид. (21282) 
Избирачка легитимација на име Фазли Мирто, ул. 

"Охридска Бригада" бр. 94,Охрид. (21283) 
Избирачка легитимација на име Насер Веселоски, 

ул."Охридска Бригада" бр. 39,Охрид. (21284) 
Избирачка легитимација бр.04609646-01-01, избира-

чко место 1013 на име Акифи Ирфете, ул. "Б. Един-
ство" бр. 21,Куманово. (21285) 

Избирачка легитимација бр.04615743-01-01, изби-
рачко место 1013 на име Алиевски Орхан, ул. "Б. 
Единство" бр. 11,Куманово. . (21286) 

Избирачка легитимација бр. 04612582-01-01, изби-
рачко место бр. 1013 на име Алиевски Јунуз, ул. 
"Б.Единство" бр. 12,Куманово. (21287) 
Избирачка легитимација бр. 0460919А-01-01, изби-

рачко место бр. 1013 на име Јумеровски Борислав, 
ул."Црнотравска" бр.7,Куманово. (21288) 

Избирачка легитимација бр. 04609476-01-01, изби-
рачко место бр. 1013 на име Јумеровски Емин, , 
ул."Дрнотравска'' бр. 7,Куманово. (21289) 

* Избирачка легитимација бр.04614895,избирачко 
место 1013 на име Јумеровска Рамизе, ул."Црнотрав-
ска" бр.7,Куманово. (21291) 

Избирачка легитимација бр.04609794-01-01, изби-
рачко место 1013 на име Јумеровака Нурија, ул. 
"Црнотравска" бр. 7,Куманово. (21292) 

Избирачка легитимација, бр.04614500-01-01, изби-
рачко место бр. 1013 на име Акифи Фатмире ул. "Б. , 
Единство" бр. 21,Куманово. (21297) 

Избирачка легитимација бр.04612655-01-01, избирач-
ко место 1013 на име Акифи Зулфије, ул. "Б.Един-
ство" бр.21 »Куманово. (21299) 

Избирачка легитимација бр. 04783255-01-01 на име 
Ибраими Авдиу, ул."Трифун Ангеловски" бр.9, Кума-
ново. (21300) 
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Избирачка легитимација бр. 04815319-01-01 на име 
Сејдиу Кадрије, ул."Јован Поповиќ"бр.14 ,Куманово. 

Избирачка легитимација бр.04817478-01-01, избирач-
ко место 1042 на име Сејдија Минманфер, ул;мЈован 
Поповиќ" бр. 14,Куманово. (21302) 

Избирачка легитимација бр. 04818806-01-01, изби-
рачко место 1042 на име Сејдија Фејзи, ул."Јован 
Поповиќ" бр. 14 Думанов©. , (21307) 

Избирачка легитимација бр.04523059-01-01, избирач-
ко место бр. 1001 на име Мел>азим Селами, ул. "Цар 
Самоил" бр. 30,Куманово. (21309) 

Избирачка легитимација на име Лисавета Белковска, 
с. Стар Истевник,Делчево. ^ (21310) 

Избирачка легитимација на име Снежана Ѓорѓиева 
с. Стар Истевник, Дел чево. (21311) 

Избирачка легитимација на име Петров Никола с. 
Вирче, Делчево. (21312) 

Избирачка легитимација на име Снежана Николова, 
ул."Ванчо Прке",Делчево. (21313) 

Избирачка легитимација на име Трајанка Стоичов-
ска, с. Очипала, Делчево. .(21314) 

Избирачка легитимација на име Јордана Мишковиќ, 
с. Илиово, Делчево. (21315) 

Избирачка легитимација на име Стоимовска Тра-
јанка, с. Очипала, Делчево. (21316) 

Избирачка легитимација на име (^топчовски Мила 
ул."П.Гули" бр. 41,Делчево. (21318) 

Избирачка легитимација на име Стоја Иванова, с. 
Град, Делчево. (21319) 

Избирачка легитимација на име Стоименовски 
Миле, ул."Трет" бр. 14,Делчево. (21320) 

Избирачка легитимација на име Петрев Арсов 
Никоа, Делчево: (21321) 

Избирачка легитимација на име Жанета Марковска, 
ул."Никола Тесла" бр. 108,Битола. (21322) 

Избирачка легитимација бр.00081027-01-01 на име 
Ременски Ѓорџи, с.Ратево,Берово. (21323) 

Избирачка легитимација бр.00058343-01-01 на име 
Буровски В. Димитрие, с.Владимирово,Берово. (21324) 

Избирачка легитимација бр.00036684-01-01 на име 
Раденсќи Глигор, ул."М.Тито" бр.63»Берово. (21326) 

Избирачка легитимација бр.00037001-01-01 на **ме 
Радинска Душанка,ул."М.Тито"бр.63,Берово. (21327) 

Избирачка легитимација бр.00111287-01-01 на име 
Душан Гошевски, с. Негрево,Пехчево. (21328) 

Избирачка легитимација бр.00050539-01-01 на име 
Љубица Шуманска, ул."29 Ноември" бр. 9,Берово. 

Избирачка легитимација бр.03870871-01-01 на име 
Јанкова Олгица, ул.и14-та Бригада" бр. 46,Кочани. 

Избирачка легитимација бр. 03864804-01-01 на име 
Јанков Јоце, ул."14-та Бригада" бр. 46,Кочани. (21332) 

Избирачка легитимација бр.03796558-01-01 на име 
Илиев Јаким ,ул."Лазар Андонов"бр.16,Кочани.(21333) 

Избирачка легитимација бр.03023958-01-01 на име 
Велика Петковска, с. Слојштица,Демир Хисар.(21334) 

Избирачка легитимација бр. 03507050-01-01 на име 
Спироска Љуба,ул."Ј.Михајлоски бр.20,Кичево. 

Избирачка легитимација бр. 15410604-01-01,издаден а 
од Скопје на име Бошкова Даница,ул."Н. Грчето" 
бр.4/11, Скопје. (21363) 

Избирачка легитимација на име Нацев Никола, ул. 
"Н.Бутникошарева"бр.5, Велес. (21684) 

Избирачка легитимација на име Игновска Пандор-
ка, ул."Орце Мартинов"бр.52,Велес. (21685) 

Избирачка легитимација на име Нацева Бранислава, 
ул."Н.Бутникошарева" бр. 5,Велес. (21686) 
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Избирачка легитимација на име Ратка Јанчева, 
ул."Васа Кошулчева"бр.24,Велес. (21688) 

Избирачка легитимација на име Стојанка Петровиќ, 
Богданци. (21705) 

Решение бр. 13-3677 на име Идризи Гзим, ул." 105" бр. 
19,Тетово. * (21346) 

Решение на име Таџудин Џбраими, с. Врапчиште, 
Гостивар. (21347) 

Решение бр. 11-3516,издадено од Министерство за 
стопанство ПОЕ Чаир - Скопје на име Фахрудин 
Авдиќ,Скопје. (21386) 

Решение бр. 25-980/издадено од Министерство за 
стопанство ПОЕ Чаир - Скопје на име Локман 
Берзати,Скопје. (21569) 

Решение за престанување со вршење на дејност 
превоз на патници со такси автомобил,издадено од на 
име Сабри Шабан,Скопје. (21643) 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ПОС „Тре-
ска - Осогово" - Крива Паланка 

О Б Ј А В У В А 

Дека Основниот суд Куманово на ден 06.11.1998 го-
дина, донесе решение со кое се дава согласност на Од-
луката за трансформација на Претпријатието ПОС 
„Треска - Осогово", Крива Паланка. 

Трансформација на претпријатието ќе се изврши со: 
продажба на идеален дел на претпријатието и со пре-
творана на побарувањата на доверителите во траен 
влог. 

Со содржина на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито", бр. 
3, Крива Паланка, во време од 10 до 12 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 

(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
спроведување на јавни набавки при ЈП за уредување на 
градежно земјиште и одржување на комунална инфра-
структура „Кратово" од Кратово, објавува 

БАРАЊЕ БР. 03-319/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

ЦЕВКИ ЗА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: ЈП за уредување на градежно земјиште 
и одржување комунална инфраструктура „Кратово" од 
Кратово „М. Тито" бб. 
1.2. Предмет на набавката: ПВЦ цевки за канализа-
ција. 
1.3. Вид и количина: Дадено и опишано во специфика-
цијата. 
1.4. Критериум за избор на најповолен понудувач: 

- цена на набавката, рок и место на испорака, 
- начин на плаќање, квалитет и стандард на произво-

дите, 
- референца на производителот, 
- оперативни трошоци. 

1.5. Рок на доставување на понудите 8 дена од денот на 
објавување на барањето во весникот „Нова Македони-
ја". 
1.6. Рок на важност на понудата: 10 дена денот на 
прифаќање на понудата 
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1.7. Повикот е јавен и анонимен со право на учество на 
домашни, правни и физички лида. 

И. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Може да се подигне во ЈП „Кратово" во секој 
работен ден од 10 - 14 часот. 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да содржи: име, адреса и седиште 
на понудувачот. 
3.2. Доказ за техничка способност на понудувачот (со-
гласно член 23 од Законот за јавни набавки) како гаран-
ција за квалитетно работење. 

- Референца на извршени испораки во последните 
три години. 

- Техничка опременост - опис на техничите по-
стројки и машини со кои располага. 
3.3. Кон понудата задолжително се доставуваат при-
дружните документи согласно член 22 од Законот за 
јавни набавки. 
3.4. Доказ дека понудувачот не е во стечај, ликвидација 
и дека нема забрана за вршење на дејноста. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
на спецификацијата единечни и вкупни цени. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален при-
мерок потпишани и заверен од одговорното лице на 
понудувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во десниот горен агол треба да 
ја содржи ознаката „не отворај" со означување бројот 
на барањето. 
4.3. Во средината на пликот да се назначи адресата на 
набавувачот без можност да се идентификува понудува-
чот. 
4.4. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во ЈП „Кратово" во рокот определен претходно. 

V. ЗАВРШНИ ОЈДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
и кои не ги содржат документите согласно Законот за 
јавни набавки, нема да бидат разгледувани. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
5.3. Дополнителни појаснувања може да се добијат во 
Службата на ЈП „Кратово" или на тел. 0901 481-202 
локал 29. 

Врз основа на член 42: став 2 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за спроведување на јавни набавки при ЈП за уреду-
вање на градежно земјиште и одржување на кому-
нална инфраструктура „Кратово" од Кратово, објавува 

БАРАЊЕ БР. 03-320/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
КАНАЛИЗАЦИЈА ВО С. ВЕТЕНОВО И-РА ФАЗА 

1. ЈП за Уредување на градежно земјиште и одржу-
вање на комунална инфраструктура „Кратово" од Кра-
тово плоштад „М. Тито" бб има потреба од следните 
набавки: 

1.1. Геодетско одбележување и исклучување на ка-
нализациона мрежа, 

1.2. Машински ископ на канал за поставување на 
канализациони цевки, 

1.3. Рачен ископ - дотерување на канал, 
1.4. Набавка, превоз и растурање на сепариран пе-

сок по депото, на каналот, 
2. Набавка, транспорт и монтажа на ПВЦ цевки за 

канализација со споен материјал, 
3. Изработка на бетонски ре=в^*&&и шахтИ, 

4. Затрупуван>е на каналот со земја. 
Спецификацијата - пресметката за изградба на ка-

нализациона мрежа и увид во проектот за изградба на 
канализацијата во село Кетеново може да се обезбеди 
во ЈП Кратово, секој работен ден од 10 - 12 часот. 

5. Крајниот рок за извршување на работите е 30 дена 
од денот на потпишувањето на договорот. 

6. Во понудата да бидат дадени: 4 

- цена во денари со сите трошоци, 
- рок и начин на плаќање (авансно или по завршува-

њето на работите), 
- гаранција за квалитетот и гарантен рок, 
- рок на завршување на работите. 
7. Краен рок за прием на понудите е 7 дена од денот 

на објавувањето на барањето во весникот Нова Маке-
донија. 

8. Најповолните понуди ќе бидат избрани според 
висината, цената, рок на изведувањето, рок и начин на 
плаќање, гаранција на квалитетот и гарантен рок. 

9. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок уредно заверен и потпишан со придружната доку-
ментација до ЈП за градежно земјиште „Кратово" по 
пошта или директно во претпријатието. 

10. Со понудата да се достави следната документа-
ција: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитетот издаден од носителот на 

платниот промет (член 22 од Законот за јавни набавки -
„Сл. весник на РМ" бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стегај потпишана 
и заверена од одговорното лице на понудувачот. 

11. Понудата со документите се доставува во затво-
рен коверт со ознака „не отворај" и број на овој повик. 

12. Во затворениот коверт треба да има уште два 
затворени и запечатени коверти од кои едниот ја 
содржи понудата со ознака „понуда", а другиот точната 
адреса на понудувачот. к 
- Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на ро-

кот, ќе се сметаат за задоцнети, а некомплетните по-
нуди согласно ова барање нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат во 
службата на ЈП „Кратово" или на тел. 09Ш 481-202 
локал 29. 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ" 26/98), Комисијата за јавни на-
бавки на Јавното претпријатие „Македонски Шуми" 
П.О. - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ДИ-
ЗЕЛ ГОРИВО, МОТОРЕН БЕНЗИН СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. Општи одредби * 
1.1. Набавувач на јавниот повик број 1 е Ј.П. „Македон-
ски Шуми", ул. „Кочо Рацин" број 97 - Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 
набавка на: 

- Дизел гориво Д-2 - 500 т. 
- Моторен бензин МБ-86 - 150 т. 
- Моторен бензин МБ-98 - 100 т. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, и на 

истиот може да учествуваат домашни и странски 
правни и физички лица. ^ 

1.4. Постапката по јавниот повик ќе се спроведе во 
согласност со Законот за јавни набавки. 

2. Набавката од повикот се врши за потребите на 
подружниците од составот на Ј.П. „Македонски Шуми" 
- Франко - Подружница. 

Испораката ќе се врши во текот на шест месеци по 
динамика и диспозиција што ќе ја определи набавува-
чот со месечни планови. 
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3. Содржина на понудата 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
3.1. Податоци за понудувачот (назив, име, седиште и 

сл.). 
3.2. Поединечни и вкупни цени за секоја позиција. 
3.3. Начин и рок на плаќање. 
3.4. Податоци за техничките карактеристики, ква-

литет според стандарди на Р. Македонија или меѓуна-
родни стандарди. 

3.5. Рок на важност на понудата. 
3.6. Понудата треба да го опфати целокупниот обем 

на набавката. 

4. Доставување на документација 

4.1. Понудувачот е должен да достави придружна 
документација предвидена во член 22, 24 и 43 од Зако-
нот за јавни набавки - оригинал или заверена копија. 

4.2. Понудувачот да достави доказ за техничка спо-
собност и тоа: 

- Список на испораки, објекти и возила за испорака. 
- Сертификати атести од надлежни институции за 

квалитет на производите. 
- Писмено овластување на претставникот ра понуду-

вачот. 
- Гаранција од 5% од вредноста на набавката. 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 

- Цена 40 поени. 
- Квалитет 30 поени. 
- Начин на плаќање 30 поени. 

Поените се пресметуваат така што бројот на по-
ените од секој критериум се делат со бројот на учесни-
ците при што се добива број со кој се намалува секое 
рангирано место од максималниот број на бодови. 

6. Начин и рок на доставување на понудата 

6.1. Понудата се доставува во оригинал во соглас-
ност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 

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

6.3. Рок на доставување на понудите е 7 дена од 
објавувањето на овој повик. 

6.4. Понудите се доставуваат на адреса: Ј.П. „Маке-
донски шуми" П•О. - Скопје, ул. „Кочо Рацин" број 97, 
преку пошта или со предавање во архивата. 

6.5. Отворањето на понудите ќе се, изврши на 
16.12.1998 година во 10 часот, во просториите на Ј.П. 
„Македонски шуми", на ул. „Кочо Рацин" број 97 -
Скопје, во присуство на овластените претставници. 

6.6. ^благовремените и некомплетираните понуди 
во согласност со овој повик нема да бидат разгледу-
вани. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ" 26/98), Комисијата за јавни на-
бавки на Јавното претпријатие „Македонски Шуми" 
ПО - Скопје*, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 2 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МОТОРНИ МАСЛА 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувач на јавниот повик број 2 е Ј.П. „Маке-

донски Шуми" П•О. - Скопје, ул. „Кочо Рацин" број 97 
- Скопје. 
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1.2. Предмет на набавката се следните типови на 
моторни масла: 

-Масло за лаици -САЕ-30 или САЕ-40 100т. 
- Двотактол - мешавина за моторни пили и 

мотори 100 т. 
- Моторно масло за дизел возила 15\У - 40 и 

20\У - 50 150 т. 
-Хидрол-46 50 т. 
-Антифриз , > 10 т. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и на 
истиот може да учествуваат домашни и странски 
правни и физички лица. 

1.4. Постапката по јавниот повик ќе се спроведе 
согласно Законот за јавни набавки. 

2. Набавката од повикот се врши за потребите на 
подружниците од составот на Ј.П. „Македонски Шуми" 
- Франко - Подружница• 

Испораката ќе се врши во текот на шест месеци по 
динамика и диспозиција што ќе ја определи набавува-
чот со месечни планови. 

3. Содржина на понудата 
3.1. Понудата треба да ги содржи податоците за по-

нудувачот (име седиште и сл.). 
3.2. Називот на производителот на понудените мо-

торни масла. 
3.3. Понудата треба да го опфати целокупниот обем 

на набавката. 
3.4. Понудата треба да ги содржи единечните и вкуп-

ните цени за секоја позција, во која ќе бидат влезени и 
сите други (царински и др.) давачки. Ако набавката е 
од странство, цената да биде изразена во ДЕМ. 

3.5. Начин и рокна плаќање 
3.6. Податоци за техничките карактеристики, ате-

сти за квалитет според стандарди на Р•М. или меѓуна-
родни стандарди. 

3.7. Рок на важност на понудата. 
4. Доставување на документација 
4.1. Понудувачот да достави придружна документа-

ција предвидена во член 22, 24 и 43 од Законот за јавни 
набавки. , • 

4.2. Писмено овластување на претставникот на по-
нудувачот. 

4.3. Гаранција од 5% од вредноста на набавката 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
- Цена 40 поени. 
- Квалитет 30 поени 
- Начин на плаќање 30 поени. 
Поените се пресметуваат така што $ројот на по-

ените од секој критериум се делат со бројот на учесни-
ците при што се добива број со кој се намалува секое 
рангирано место од максималниот број на бодови. 

6. Начин и рок на доставување на понудата. 
6.1. Понудата се доставува во оригинал согласно 

член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој пондув&ч може да учествува само со една 

понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудите е 7 дена од 

објавувањето на овој повик. 
6.4. Понудите, се доставуваат на адреса: Ј.П. „Маке-

донски шуми" П•О. Скопје, ул. „Кочо Рацин" број 97 
преку пошта или со предавање во архивата. 

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
16.12.1998 година во 11.00 часот, во просториите на 
Ј.П. „Македонски шуми", на ул. „Кочо Рацин" бр. 97 -
Скопје во присуство на овластените претставници. 

6.6. ^благовремените и некомплетираните понуди 
согласно овој повик нема да бидат разгледувани. 

Комисија за јавни набавки 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Б А Р А Њ Е БР. 1798 
З А ПРИБИРАЊЕ Н А ПОНУДИ З А Н А Б А В К А И 

МОНТАЖА Н А ОПРЕМА 

I. ОПШТИ УСЛОВИ 
1. Нарачетелот на барањето за прибирање понуди е: 
Архитектонски факултет, ул. „Партизански одреди" 
бр. 24 - Скопје. 
2. Предмет на набавката е: 
2.1. Работни станици 
Pentium 300 Mhz, 32Mb Ram , 4.1Mb Hdd, 4MB Video 
Adapter, CD-ROM x 16, Sound Blaster+Speakers, Network 
Card, 15' Color Monitor количина 8 
2.2. Мрежа 
Поврзување на,32 компјутери во виртуелни LAN-ови на 
Ethernet J UTP колекција со 10/100 Mbit/s 
трансфер количина 1 
Сервер 
Pertium 300 Mhz, 32Mb Ram, 4.1 Mb Hdd, 4MB Video 
Adapter, CD-ROM x 16, Sound Blaster+Speakers, Network 
Card, 15' Color Monitor количина 1 
Софтвер Windows NT 4.0 Server количина 1 

2.3. Скенер формат AO, црно-бел min 
300x300 dpi * количина! 

Работна станица 
Pentium 400 Mhz, 128Mb Ram, 8.1MB Hdd, 8Mb Video 
Adapter, CD-WORM, Sound Blaster-Speakers, Network 
Card, 17'Color Monitor количина 1 
2.4. Автоматски дијапроектор за слајдови 
5x5см. количина 2 
2.5. Школски столчиња количина 100 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот; 
2. Понудата треба да содржи "т>единечна цена за 

секоја позиција на опремата, наведена во гл. I т. 2. 
3. Понудата треба да содржи рок за доставување на 

понудената опрема 
4. Понудата треба да додржи податоци за гарантните 

рокови, услови за монтирање на опремата, начин на 
сервисирање и одржување во гарантен и надвор од га-
рентен рок. 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

1. Понудата сс доставува во еден (1) оригинален 
примерок, кој треба да биде потпишан од одговорното 
лице на понудувачот. 

2. Понудите сс доставуваат препорачано по пошта, 
или со предавање во архивата на Факултетот. 

3. Понудата се доставува*в<) запечатен плик. На 
' предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено ,;не отварај", а во средината на пли-
кот адресата на Факултетот. 

4. Понудувачот задолжително да ја достави следната 
придружна додкументација: 

- изјава, односно фотокопија од регистрацијата на 
дејноста. ! 

- изјава дека понудувачот не с под стечај, потпи-
шана од одговорното лице на понудувачот. 

5. Рок за поднесување на понудата с 7 дена од денот 
на објавуван>ото на ова барање во „Службен весник на 
Република Македонија". 

III. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки) 

а. квалитет, , 
6. цена на чинење, 

:цг. рок ѓш набавка#'Монтажа, 
д. начин на плаќање. 
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У. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Понудите кои не се предадени во рокот, или оние 

кои не се изработени според пропозициите на Бара-
њето, нема да бидат разгледувани. 

За дополнителни информации понудувачот може да 
контактира на тел. 116-367 и 234-974. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Акционерското Друштво за 
телекомуникации „Македонски Телекомуникации" -
Скопје, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 05/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

ПРЕХРАНБЕНИ АРТИКЛИ 
(СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот е: АД „Македонски телеко-
муникации" Скопје 
- Дирекција, со седиште во Скопје ул. „Орце Николов" 
бб. 
1.2. Предмет на набавката е: 

- свежо месо ; 
- сувомеснати производи; 
- леб и бели пецива; 
- млеко и млечни производи; 

,„ - колонијални производи; 
- безалкохолни пијалаци 

1.3. Вид и количина: 
Дадени во спецификацијата на прехранбените артикли 
со количини и динамика на испорака, која може да се 
добие во Дирекцијата на набавувачот, во Службата за 
општествен стандард на тел: 141-200 или во Службата 
за набавки тел: 141-421. 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач, со-
гласно член 25 од Законот за јавни набавки. 
1.5. Рок на важност на понудата: 90 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.6. Рок на испорака на прехранбените артикли: не по-
долг од 90 дена од денот на склучува^ на Договорот. 
1.7. Рок на поднесување на понудите 15 дена од денот на 
објавуваното на овој отворен повик, односно: до 11/12/ 
1998 год. до 13:00 часот, кога ќе се изврши јавното 
отворање на понудите. 
1.8. Право на учество на повикот имаат сите правни и 
физички лица 
1.9. Постапката на повикот се спроведува согласно За-
конот за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ 
2.1. Понудата може да се достави за целиот предмет на 
набавката или за дел од набавката. 
2.2. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: документ 
за бонитет чија содржина с пропишана од министерот 
за финансии со Правилник, согласно член 22 и доказ 
дека понудувачот не е во стечај, или во процес на лик-
видација и дека не му е изречена мерка на безбедност -
забрана на вршење на дејност, издаден од страна на 
судот, согласно член 24 од Законот за јавни набавки. 
Горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
2.3. Понудената цена треба да биде франко ТТ магацин 
со сите давачки, без данок. 
2.4. Секој понудувач е должен во понудата да го иста-
кне потеклото на производот што го нуди, а квалитетот 
на производите да биде во согласност со соодветниот 
Правилник за квалитет на прехранбените производи. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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2.5. Понудите, треба да бидат придружени со акцептен 
налог во износ од 2% од вкупната вредност на понудата. 

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
3.1. Понудите треба да се достават во Архивата на 
Дирекцијата 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 11/12/1998 во 13,00 часот, во просториите на 
Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации" 
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 чл. 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки. 
3.5. Понудите кои се предадени после рокот, како и 
оние кои не се изработени спроед пропозициите и про-
грамата на Отворениот повик и Законот за јавни на-
бавки нема да бидат разгледувани. 
3.6. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 
091 141 - 200 и на тел. 091 141 - 421. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник" на РМ бр.26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации" објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 19/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА 

ОС КОЗЛЕ-ЈУЖЕН ДЕЛ-СКОПЈЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје, со седиште во Скопје *на улица „Орце 
Николов" бб. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно-земјани работи за полагање 
на телефонска кабелска мрежа на ОС Козле-Јужен дел-
Скопје. 
1.3.Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
(техничката спецификација). 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 

- цената на набавката, 
- начин на плаќање, 
- рок на извршување на набавката, 
- техничка способност. 

1.5. Рок за доставување на понудите е 15 дена од денот 
на објавувањето на барањето односно до 11-12-1998 го-
дина до 11 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на 
понудите. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќан>а на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендерската документација односно техничката 
спецификација на работите може да се подигне во АД 
„Македонски Телекомуникации" - Дирекција, Скопје 
Сектор за инвестиции, соба број 216 во секој работен 
ден од 10 до 13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-
409621, даночен број 403099739640, депонент на Стопан-
ска банка-Скопје. 
2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го• содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност *на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за ква-
литетно работење: * 
- референци - список на извршени работи (објекти) во 
последните три години, 
- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага и 
- кадровска структура - посочувана на технички лица 
задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3. 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 Зако-
нот за јавни набавки и доказ дека понудувачот не е под 
стечај '•или во процес на ликвидација и дека не му е 
изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на 
дејност, издадена од страна на судот, согласно член 24 
од Законот за јавни набавки. 

Горе наведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или истите 

- доколку се фото копија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3.5. Понудата може да се достави за целиот предмет на 
набавката или за дел од неа. 
3.6. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 

. IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај" како и број на барањето. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката „документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда" која ја содржи финансиската доку-
ментација. 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
на архивата на АД „Македонски Телекомуникации" -
Дирекција, најдоцна до 11-12-1998 година до 11 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
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5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
11-12-1998 година, во 11 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски Телекомуникации" Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворање на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на Арну-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат со Стево Ристовски на тел. 112003 или 
070200332. 

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Акционерското Друштво за телекому-
никации „Македонски телекомуникации" - Скопје, об-
јавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 20/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ДИЗЕЛ ГОРИВО, МОТОРЕН БЕНЗИН И БЕЗОЛО-

ВЕН БЕНЗИН СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот е: А.Д. „Македонски теле-

комуникации" Скопје, Дирекција со седиште во 
Скопје на ул. „Орце Николов" б.б. Предмет на 
набавката е: 

- дизел гориво 70.000 литри 
- моторен бензин 50.000 литри 
- безоловен бензин 11.000 литри 

1.3. Динамиката на испораката може да се добие во 
Дирекцијата на набавувачот, во Службата за на-
бавки тел: 141-421, 141-507. 

1.4. Рок на важност на понудата: 90 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 

1.5. Рок на испорака на дизел горивото, моторниот и 
безоловниот бензин не подолг од 90 дена. 

1.6. Критериум за избор на најповолен понудувач, со-
гласно член 25 од Законот за јавни набавки. 

1.7. Рок на поднесување на понудите: до 11.12.1998 гот 
дина, до 10.00 часот, кога ќе се изврши отворање 
на понудите. 

1.8 Право на учество на повикот имаат сите правни и 
физички'лица. 

1.9. Постапката на повикот се спроведува согласно За-
конот за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/ 
98). 

2. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

2.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на понудувачот. 

2.2. Понудите треба да се достават согласно член 52, 
53 и 54 од Законот за јавни набавки: 

2.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја до-
стават следната придружна документација: доку-
мент за бонитет чија содржина е пропишана од 
министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 и доказ дека понудувачот не е во стечај, 
или во процес на ликвидација и дека не му е изре-
чена мерка безбедност. 

- забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за 
јавни набавки. 

Горе наведените придружни документи по-
требно е да бидат доставени во оригинален приме-
рок доколку се фотокопија да бидат заверени од 
страна на нотар. 

2.4. Понудената цена треба да биде франко мага-
цин со .сите давачки и со, акциза. 

2.5. Понудата треба да содржи рок на испорака и начин 
на плаќање. 

2.6. Критериуми за избор на најповолен понудувач, со-
гласно член 25 од Законот за јавни набавки. 

2.7. Секој понудувач е должен заедно со понудата да 
достави уверение за квалитетот на стоките што ги 
нуди. 

2.8. Понудите треба да бидат придружени со акцептен 
налог во износ од 2% од вредноста на понудата. 

2.8. Понудите треба да се достават во Архивата на Ди-
рекцијата на А.Д. „Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје, ул. „Орце Николов" б•б. - Скопје. 

2.9. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени преставници на понудувачите ќе биде извр-
шено на ден 11.12.1998 година во 10.00 часот, во 
просториите на Дирекцијата на А•Д. „Македонски 
телекомуникации" - Скопје, во салата на 4 кат. 

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
3.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и 

* оние кои не се изработени според пропозициите и 
програмата на Отворениот повик и Законот за 
јавни набавки нема да бидат разгледувани. 

3.2. Секој учесник може да учествува само со една по-
нуда. 

Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 
091/141-421 и 141-507. , 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на Р. Македонија" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки-во'Дирекцијата за цивилна воз-
душна пловидба, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2 
ЗА НАБАВКА И ИНСТАЛИРАЊЕ НА MVCS - VO-
ICE COMMUNICATION SYSTEM (СИСТЕМ ЗА 
ПОВРЗУВАЊЕ НА РАДИО И ТЕЛЕФОНСКИТЕ 

КОМУНИКАЦИИ) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ > 
1. Набавувач на јавниот повик бр. 2 е Дирекцијата за 

цивилна воздушна пловидба со седиште на ул. „Даме 
Груев" бр. 1, Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 
набавка на 1 (еден) систем VCS" за контролата на ле-
тање. 

Покрај тоа, треба да се понудат и следниве при-
дружни услуги за системот: 

(а) три (3) документации за системот за секој од 
понудените системи и потсистеми; 

(б) обука и материјали за обука; 
(в) монтажа и инсталација на секој од понудените 

системи и потсистеми; 
(г) тестирање и калибража на секој понуден систем и 

потсистем; и 
(д) фабричка калибража. 
Понудувачот е одговорен за производството, испо-

раката, употребата и за сите фабрички калибражи и 
тестирања, односно за оние на самото место, пред при-
фаќањето од страна на ДЦВП. Купувачот ќе ги изврши 
бесплатно: подготовката на местото, градежните ра-
боти и сите комунални инсталации. 

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

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавнќ набавки. 



И. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Тендерските документи можат да се добијат на адре-
сата подолу, откако ќе се достави потврдата дека е 
уплатен неповратен надоместок од 200 американски до-
лари (или негова противвредност во слободно конвер-
тибилна валута). Уплатите треба да се вршат во: 

Swiss Bank Corporation Zurich (SWIFT SBCOCHZZ) 
In favor of the Ministry of Transport and Communicati-

- ons Directorate General of Civil Aviation 
или на: Сметка 40100 - 788 - 2603 

Во Република Македонија во македонски денари, по 
официјалниот продажен курс на Народна банка на де-
нот на уплатата. 

со следнава назнака: MVCS Проект 

Документите ќе се испраќаат по курирска пошта, но 
ДЦВП не презема никаква одговорност во случај на 
губење или доцнење на документите. Само оние кои ќе 
ги набават тендерските документи ќе се сметаат дека 
имаат право да поднесат понуди. ' 

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА И НА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈАТА . 

Секоја понуда што нема да ги содржи сите елементи 
на тендерската документација и/или што нема да ги 
содржи сите податоци што се бараат со неа, ќе биде 
отфрлена како несоодветна. 

На тендерот имаат право да учествуваат фирми од 
сите земји. 

За да се квалификуваат за добивање на договорот, 
понудувачите мора да ги исполнат следните критери-
уми: 

- минимум од десетгодишно искуство во проекти-
рање и производство на радио комуникациски системи 
за контрола на летање со користење на најсовремена 
технологија; 

- позитивно искуство, како прв изведувач на нај-
малку 3 (три) договори од најмалку 0,8 милиони амери-
кански долари за набавка и инсталација на опрема за 
VCS, во текот на последниве 5 години; 

- годишен обрт (дефиниран како фактурирање на 
работи што се во тек и завршени) над 5 години со 
противвредност на износ од најмалку 6 милиони амери-
кански долари; 

-г назначен менаџерски тим за проектот со менаџер 
на проектот со најмалку десетгодишно искуство во на-
бавка и инсталации на системи за радио комуникации 
од слична природа и сложеност; 

- логичен и добро обмислен план кој покажува дека 
проектот ќе биде инплементиран согласно листата на 
барања. 

Сите понуди мораат да имаат тендерско осигуру-
вање од најмалку 2% од износот на понудата или негова 
против-вредносг во конвертибилна валута. 

ДЦВП ќе организира претгендерска конференција 
за оние кои ги купиле тендерските документи. Јазици 
на конференцијата ќе бидат македонскиот и англи-
скиот, а таа ќе се одржи на 17 декември 1998 година во 
10.00 часот по вокално време. 

Понудите мораат да бидат доставени на адресата 
која е дадена подолу пред 10.000 часот по локално 
време, на 19 јануари 1999 година, а ќе бидат отворени 
во присуство на претставниците на понудувачите кои ќе 
бидат присутни во 10.30 часот по локално време на 19 
јануари 1999 година, на долунаведената адреса. 

Потенцијалните понудувачи можат да добијат до-
полнителни информации, да ги прегледаат и набават 
тендерските документи во: Дирекција за цивилна воз-
душна пловидба, Контрола на летање. Иван Пендачан-

ски, Менаџер на Проектот, Тел: + 389 91148 205, Факс: 
+ 389 91 148 239, Стојан Трајков. 

Технички менаџер на проектот Тел: + 389 91 148 
236, Факс: + 389 91148 239, 91207 Петровец, Попгг. фах 
9, Аеродром Скопје, Република Македонија. 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" 26/98), ЈНУ Земјоделски 
институт - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-10901Л 
ЗА НАБАВКА НА ЕДЕН ТЕЧЕН ХРОМАТОГРАФ 

(HPLC) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
1. Општи одредби 
1. 1: Набавувач: ЈНУ Земјоделски институт - Скопје 
бул. „Александар Македонски" - бб 
1. 2. Предмет на набавката: 
2. 1. Течен хроматограф (HPLC) 
2. Технички карактеристики на апаратот: 

- Квартерна пумпа со систем за дегазирање (ако е 
неопходно): 

- Термостатиран ауто семплер, 
- Термостатиран оддел за колони, 
- Diode-array - детектор, 
- Refractive index - детектор, 
- Компјутерски систем со лиценциран софтвер за 

управување на системот и обработка на додатоци, 
. - Инструментот да е ISSO 9001 сертифициран и 

GLP, 
- Обука да е обезбедена во Институтот и надвор од 

земјата. 
3. Повикот е јавен, отворен со право на учество на 

сите правни и физички лица регистрирани за дејност во 
согласност со набавката. 

3.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
7.12.1998 година во 12 часот во просториите на Инсти-
тутот. 
4. Содржина на понудата 

4. 1. Цена (во Г. М.), 
4. 2. Рок на испорака, 
4. 3. Начин на плаќање - кредитирање, 
4.4. Квалитет - гаранција. 

5. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
5. 1. Цена на апаратот, 
5. 2. квалитет, 
5. 3. рок на испорака, 
- начин на плаќање - кредитирање. 

6. Начин и рок на доставување на понудата 
6. 1. Понудата се доставува во 1 оригинален приме-

рок, потпишан од одговорно лице на понудувачот на 
бул. „Александар Македонски" б•б. - Скопје (За Коми-
сија за јавни набавки). 

6. 2. Со понудата понудувачот да ја достави следната 
документација: 

- документ за бонитет од носителот на платен про-
мет, 

- странско правно или физичко лице да достави сер-
тификат за бонитет, 

- доказ дека подносителот на понудата не е во сте-
чај, односно не е во процес на ликвидација. 

7. Завршни одредби 
4.1 Понудите кои не се предадени во рокот како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на јав-
ниот повик, нема да се разгледуваат. 

4.2 Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 

4.3 Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
тел. 230-910 и на 227-120. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Стр. 3106-Бр. 57 27 ноември 1998 
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Врз основа на член 25 и 26 од ЗТПОК, решението 
Ст. бр. 201/96 од 06.11.1998 година на Основен суд Ку-
маново, член 5 од Одлуката бр. 02-210/1 од 16.9.1998 
година на Управниот одбор на ЛОС „Треска - Осого-
во", Крива Паланка објавува 

Ј А В Е Н П О В И К 
З А К У П У В А Њ Е А К Ц И И , ОДНОСНО УДЕЛИ П О Д 

П О В Л А С Т Е Н И УСЛОВИ 

1. Се објавува продажба на акции, односно удели 
под повластени услови во вкупна вредносг од 152.036 
ДМ, овој износ е 28,21% од проценетата вредност на 
вкупниот капитал на ПОС „Треска - Осогово", Крива 
Паланка. Број на акциите е 1.520, а вредноста на една 
акција изнесува 100 ДМ. 

2. Право на купување под повластени услови имаат: 
- работници кои во ПОС „Треска - Осогово", Крива 

Паланка, работеле најмалку две години пред донесу-
вање на одлуката за трансформација, 

- лица чиј работен однос престанал во ПОС „Треска 
- Осогово", Крива Паланка, а кои во него работеле 
непрекинато најмалку две години, 

- пензионирани работници кои во ПОС „Треска -
Осогово", Крива Паланка непрекинато работеле нај-
малку две години. 

Право на повластено купување може да се остварува 
еднократно и само во едно претпријатие. 

3. Вработените и другите лица корисници на попу-
стот од точка 2 од овој јавен повик, имаат право акци-
ите, односно уделите да ги купуваат со основен попуст 
од 30% од номиналната вредност, зголемен за 1% за 
секоја полна година на работен стаж во претпријати-
ето, со тоа што износот на купените акции, односно 
уделот со попуст не може да го надмине износот од 
25.000 ДМ. Попустот го користат индивидуално. 

4. Плаќањето на акциите, односно уделите со попуст 
ќе се врши под следните услови: 

- две години грејс период, 
- пет години период на отплата. 
5. Запишување на акциите, односно уделот со по-

пуст ќе се врши со посебна потврда која ќе се добие од 
ПОС „Треска - Осогово", Крива Паланка, а врз основа 
на поднесена писмена понуда од купувачот во која се 
назначува износот на акциите, односно уделот што има 
намера да го купи. 

6. Рокот на запишувано на акциите, односно уделот 
што се купуваат со попуст изнесува 8 дена од денот на 
објавуваното. 

7. Поблиски информации во врска со продажба на 
акциите со попуст, односно уделите можат да се добијат 
секој работен ден во деловните простории на ПОС 
„Треска - Осогово" Крива Паланка. 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за наука објавува 

ОТВОРЕН П О В И К Б Р . 11/1998 
З А П Р И Б И Р А Њ Е Н А П О Н У Д И З А П Е Р С О Н А Л Н И 
СМЕТАЧИ; П О Д А Т О Ч Н И СЕРВЕРИ; КОМУНИ-
К А Ц И С К А ОПРЕМА; А К Т И В Н А И П А С И В Н А 
МРЕЖНА ОПРЕМА; П Р О Г Р А М С К А О П Р Е М А 
(ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ, П Р О Г Р А М С К И ПА-
КЕТИ, Б А З И Н А П О Д А Т О Ц И СО Р А З В О Ј Н И 
АЛАТКИ); Н А Д Г Р А Д Б И З А П Е Р С О Н А Л Н И СМЕ-
Т А Ч И И П О Д А Т О Ч Н И СЕРВЕРИ; 'УРЕДИ З А НЕ-
П Р Е К И Н А Т О Н А П О Ј У В А Њ Е СО ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА; В И Д Е О П Р О Е К Т О Р И ; П Е Ч А Т А Р И ; 
МОНИТОРИ; ОПТО-ЕЛЕКТРОНСКИ Ч И Т А Ч И Н А 

ДОКУМЕНТИ; СО Ј А В Н О О Т В О Р А Њ Е 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик бр. 11/1998 с Министер-
ството за наука на Република Македонија со седиште на 
бул. „Илинден" бб, Скопје. 

~2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за: 
1. Notebook Pentium И 233 (Brand Name) 
32 MB ram/hard disk ( 3 - 5 GB) /CD / speakers 
color TFT screen /modem card 55600 
Windows 98 licenca. 2 парчиња 
2. PC Pentium II 333 MHz (brand name) 
32 mb ramI Windows 98 licenca 43 парчиња 
3. Laser printer A4 600 x 600 min 8 ppm 2 MB RAM 
Centronih cabel 6 парч. 
4. Matrih printer 24 igl., / А4/ 
Centronih cabel 5 парч. 
5. Modem eht. 55600 V90 3 парч. 
6. Modenx64Kbps / Leased line 2 парч. 
7. Modem eht: 2 Mbit / Leased line 10 парч. 
8. Scanner A4 color /2400 DPI / TWAIN compat. 
SCSI adapter/WIN NT software 1 парче 
9. Scanner A4 color /1200 DPI 1 парче 
10. UPS 1000 -1200 VA 3 парч. 
11. Color Monitor 17" 1 парче 
12. Color monitor 19" 1 парче 
13. CD ROM RW 6/2 1 парче 
14. Ethernet HUB 24 port 10/100 2 парч. 
15. Mail Server 1 парче 
16. Software ORACLE 
ORACLE 8 (годишна претплата на нови верзии по ко-
некции) 
Application Server (годишна претплата на нови верзии 
по конекции) 
Con Teht Cartrige (годишна претплата на новџ верзии 
по конекции) 
(CD и придружна литература) 5 лиценци 
17. Alpha Server 1 парче 
18. Video bim 1 парче 

3. ПОВИКОТ е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
4. Постапката на повикот се спроведува согласно Зако-
нот за јавни набавки. 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Тендерската документација со која располага набаву-
вачот содржи информации за потребните технички и 
квалитативни карактеристики на стоките кои се пред-
мет на набавката; договорни услови за предметот на 
набавката, испораката, условите за плаќање, име и 
функција на одго*ворното лице на набавувачот за склу-
чување на договор со понудувачите; упатство за попол-
нување на понудите; наведување на валутата во кои 
понудените цени можат да бидат поднесени. 
2. Тендерската документација може да се подигне во 
просторијата на архивата на I кат на Министерството за 
наука, на бул. „Илинден" бб-во Скопје, секој работен 
ден од 10.00 до 14.00 часот, во времето на траење на 
јавниот повик. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-
диштето на понудувачот. 
2. Квалитет и стандарди. 
3. Обем и количина на набавката. 
4. Техничка карактеристика на набавката. 
5. Цената на секоја позиција од набавката, посебно 
како и вкупната цена на набавката;, валутата и начинот 
на плаќањето. 
6. Можноста да се подели набавката на делови. 
7. Рок на извршување на набавката., 
8. Рок на важноста на понудата и рок на прием на 
понудата. 
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ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ската способност на понудувачот. 
2. Понудувачот треба да остави доказ за техничка оспо-
собеност, специфицирана во тендерската документа-
ција. 
3. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 

- квалитет на понудените стоки; 
- цена и начин на плаќање; * 
- рок на испорака; 
- услови на гаранција; 
- техничка и финансиска способност; 
- досегашно искуство. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

1. Понудувачот треба да ја достави понудата во соглас-
ност со одредбите на законот, специфицирани во тен-
дерската документација. 

РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 15.12.1998 година (втор-
ник) до 12.00 часот. 
2. Понудите се доставуваат најдоцна до 15.12.1998 го-
дина до 12 часот, преку архивата на Министерството за 
наука. 
3. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
16.12.1998 година (среда) во 12.00 часот, во простори-
ите на Министерството за наука, на бул. „Илинден" бб 
(с<та за состаноци на II кат), во присуство на овластени 
претставници на понудувачите. 
4. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според тендер-
ската документација, како и оние кои немаат докази за 
финансиска и техничка способност, нема да се разгле-
дуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ бр. 26/98), Министерството за 
образование и физичка култура објавува 

Б А Р А Њ Е Б Р О Ј 14 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО - ЗАНАЕТЧИСКИ И 
ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ НА ОБЈЕКТИ ВО ОС-

НОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. 1. Набавувач: Министерството за образование и 
физичка култура ул. „Вел>ко Влаховиќ" бр. 9 - Скопје. 

1. 2. Предмет на набавката: изведувано на гра-
дежни, градежно-занаетчиски и инсталатерски работи 
на следните објекти во основното образование: 

1. 2.1. О.У. Јосип Броз Тито с. Жировница, Гости-
вар. 

- довршувано на започнати градежно занатски ра-
боти. 

1. 2. 2. О.У. Братство единство с. Лакавица,^Гости-
вар. 

- санација на Објектот од пожар. 
1. 3. Обемот на градежните, градежно-занаетчи-

скитс и и нстал ате реките работи даден с во тендерската 
документација посебно за секој објект. 

1. 4. Барањето с јавно, отворено и анонимно. 
1. 5. Право на учество имаат сите физички и правни 

лица регистрирани за ваков вид дејност, чие седиште е 
во Република Македонија. 

1. 6. Критериуми за избор нандјпреден понудува 
• се: цена, ^ 

2. РОКОВИ 

2.1. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на 
отворање на понудите; 

2. 2. Рок на поднесување на понудите: 10 дена од 
денот на објавувањето на барањето. 

3. ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3. 1. Тендерската документација посебно за секој 
објект може да се подигне цо Министерството за обра-
зование и физичка култура на ул. „В. Ѓоргов" бр. 35 
Скопје со надоместок од 100.00 - 300.00 денари. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

' 4. 1. Понудите треба да содржат единечни цени пе 
позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот, 
изразена во денари. 

4. 2. Начин на плаќање (за аванс е потребно да се 
обезбеди банкарска гаранција); 

4. 3. Рок на изведување на предметните работи по-
себно за секој објект и гаранција на квалитетот на изве-
дените работи; 

4. 4. Понудувачите се должни со понудите да прило-
жат и референц листа за досега изведени работи од 
ваков вид. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
>и 

5. 1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок кој треба да биде заверен и потпишан од 
одговорното лице на субјектот. 

5. 2. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
назначени во барањето. 

5. 3. Понудите се доставуваат препорачано по пошта 
или со предавање на архивата на Министерството за 
образование и физичка култура на ул. „Васил Ѓоргов" 
бр. 35. Скопје. 

5. 3. Понудата и другата документација се доставува 
во запечатен плик. Посебно за секој објект на кој во 
горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај", 
бројот на бараното и името на објектот. 

Во средината на пликот треба да биде назначена 
точната адреса на набавувачот, и истиот не смее да 
содржи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува испраќачот односно понудувачот. 

Во затворениот плик треба да има уште два запеча-
тена плика. Едниот внатрешен плик треба да ја содржи 
понудата со финансиската документација и носи ознака 
„понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи технич-
ката документација и носи ознака „документација" со 
точна адреса на испраќачот - понудувачот. 

5.5. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават и следната придружна документација: 

- Извод од реги<страција на дејноста; * 
- Документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет согласно правилникот за содржината 
на документот за бонитет донесен од министерот за 
финансии; 

- Изјава дека понудувачот не е под стечај потпишана 
од одговорното лице на понудувачот. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6, 1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
раното нема да бидат разгледани. 

6. 2. Секој субејкт може да учествува само со една 
понуда по објект. 

Дополнителни појаснувања , ^ < Ј ^ и ј ^ г на 
Ш<ОД^ДЗ<Ш ' Ј - ^ Ј Н ПОЛ. ' Ј Т Н Л / Н О П . 1Ј?> 

*ут > ш! > ГК. Н ^ , ,Комисијава јавни набавки 



27 ноември 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Бр. 57-Стр. 3109 

рен' т повик, односно согласно Законот за јавни на-
бави не^а да бидат разгледувани. 

6 Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3 Дополнителни појаснувања можат да се добијат 

па тел. 82-511, во Подружницата на Рек „Осломеј" 
Осломеј. 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98),ЈП„Електро-
стопанство на Македонија" - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-02/98 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОД РАБОТНА 
РАКА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПОДРУЖНИЦА РЕК 

„ОСЛОМЕЈ" - ОСЛОМЕЈ 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македо-

нија" - Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври" бр. 
9 - Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е - прибирање на понуда 
за услуга од работна рака за потребите на Подружница 
Рек „Осломеј" Осломеј. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за дејност согласно набавката. 

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
ден 15.12.1998 година, во 12 часот во просториите на 
Подружница Рек „Осломеј" - Осломеј. 

2. Технички карактеристики: и 
Работа на постројки и други страни занимања. 
ТЕ - ракувачи 4 степен . 11 
ТЕ - ракувачи 3 степен 9 
ТЕ - ракувачи 2 степен . . . 1 . 16 « 
Рудник-ракувачи на погонски станици 3 степен . . . . 10 

-возач Ц и Д категорија 3 
-вулканизер 3 степен 6 
-ракувач на градежни машини 3 степен . . . . 5 
-автомеханичар 3 степен 7 
-машинбравар 3 степен 15 
-автомеханичар во смени 5 

3. Содржина на понудата 
3.1. Во цената да бидат пресметани трошоци за пре-

воз на работниците до и од работа, храна, сместување, 
ХТЗ опрема и алат за работа. 

3.2. Доказ за кадарот. 
3.3. Начин на плаќање. 

4. Критериум за избор на најповолен понудувач 
- цена, 
- квалитет, 
- начин на плаќање. 
5. Начин на доставување на понудата 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок потпишан од одговорно лице на понудувачот, на 
адреса: Подружница Рек „Осломеј" - Осломеј (Коми-
сија за јавни набавки). 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната 
документација: 

- Документ за бонитет од носителот на платен про-
мет. 

- Доказ за техничка способност. 
- Доказ дека подносителот на понудата не е под 

стечај, односно не е во процес на ликвидација. 
- Доказ дека против понудувачот нема изречена без-

бедносна мерка „забрана на вршење на дејност". 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на отворањето (јавно). 
5.4. Понудата и придружната документација се до-

ставуваат согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ)“бр.26/98 . 

В{ , основа на член 14 и 15 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), ЈП „Електро-
стопанство на Македонија" - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-01/98 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ЗА ПОМОШНА 
МЕХА НИЗ АДИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ЗА 
ПОТ! СИТЕ НА ПОДРУЖНИЦА РЕК „ОСЛО 

МЕЈ" - ОСЛОМЕЈ 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македо-

нија" - Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври" бр. 
9 - Скопје. 

1.2. Предмет на набавка е: Услуга од помошна меха-
низација на определено време за потребите на Подруж-
ница Рек „Осломеј" - Осломеј. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за дејност согласно набавката. 

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
ден 15.12.1998 година, во 12 часот во просториите на 
Подружница Рек „Осломеј" - Осломеј. 

2. Технички карактеристики: 
- Утоварувач до 3 м3 1 парче 
- Камион сандачар до 15 т 1 
- Цистерна до 10 т 1 
- Камион килер до 15 м3 1 
- Ровокопач корпа до 2,2 м3 1 
- Автодигалка 10 т 1 
- Автодигалка 40 т. . 1 
- Грејдер 1 
- Булдожер до 300 КВВ. 2 « 
- Платформа со носивост до 40 т 1 
- Цистерна за гориво до 10 т 1 
- Дупчалка 1 
- Агрегат до 160 КВА 1 " 

3. Содржина на понудата 
Цената да се понуди во г.м. ефективен час со две 

алтернативи - цена со гориво на понудувачот и цена со 
гориво на порачателот. 

- Рок на извршување на услугите 
- Начин на плаќање. 
4. Критериум за избор на најповолен понудувач 
- цена, 
- квалитет, 
- начин на плаќање. 
5. Начин на доставување на понудата 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок потпишан од одговорно лице на пону дувачот, на 
адреса: Подружница Рек „Осломеј" - Осломеј (Коми-
сија за јавни набавки). 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната 
документација: 

- Документ за бонитет од носителот на платен про-
мет. 

- Доказ за техничка способност. 
- Доказ дека подносителот на понудата не е под 

стечај, односно не е во процес на ликвидација. 
- Доказ дека против понудувачот нема изречена без-

бедносна мерка „забрана на вршење на дејност". 
5.3. Рок на доставување на понудата е-најдоцна до 

денот и часот на отворањето (јавно). 
6.4. Понудата и придружната документација се до-

ставуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот 
за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

6/ Завршни одредби 
? 6.1. Понудите кои не се предадени 'во рокот како и 

оние кои не се' изработени согласно барањата на Отво-
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6. Завршни одредби 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени согласно баран>ата на Отво-
рениот повик, односно согласно Законот за Јавни на-
бавки, нема да бидат разгледувани. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 

на тел. 82-511, во Подружницата на Рек „Осломеј" 
Осломеј. 

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), ЈП „Електро* 
стопанство на Македонија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 074)3/98 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНО-
ЛОШКО ЧИСТЕЊЕ ВО ПЕ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА И 
НЕ РУДНИК - ПОДРУЖНИЦА РЕК „ОСЛОМЕЈ" 

ОСЛОМЕЈ 

1. Општи одредби 
1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македони-

ја" - Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври", бр. 
9 - Скопје. 

1.2. Предмет на набавка е: прибирање на понуда за 
вршење на технолошко чистење во ПЕ термоелек-
трана и ПЕ Рудник, Подружница Рек „Осломеј" 
Осломеј. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица регистри-
рани за дејност согласност со набавката. 

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
15.12.98 во 12.00 часот, во просториите на Подруж-
ница Рек „Осломеј" Осломеј. 

12. Технички карактеристики 
2.1. ТЕ - ангажирање на 20 работници со 1 степен. 

- одржување на паркови и зеленило - 6 работници со 1 
степен 
2.2. Рудник - ангажирање на 40 работници 1 степен 
3. Содржина на понудата 

3.1. Понудата треба да содржи цена за извршување 
на работите. 

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите од 
точка 2 на повикот. 

3.3. Начин на плаќање. 
4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 

- цена, 
- квалитет, 
- начин на плаќање. 

-5. Начин на доставување на понудата 
5.1 Понудата се доставува во 1 оригинален примерок 

потпишан од одговорно лице на понудувачот на 
адреса Подружница Рек „Осломеј" Осломеј (Коми-
сија за јавни набавки) 

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната 
документација: 
- документ за бонитет од подносителот и платен 
промет, 
- доказ за техничка способност, 
- доказ дека подносителот на понудата не е под 
стечај, односно не е во процес на ликвидација, 
- доказ, дека против понудувачот нема изречено 
безбедносна мерка „забрана за вршење на дејно-
ст". 

5.3. Рок на доставување на понудата - најдоцна до де-
нот и часот на отворањето (јавно). 

5.4. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот 
за јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

6. Завршни одредби 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како •и 

оние кои не се изработени во согласност со бара-

њата на Отворениот повик, односно во согласност 
со Законот за јавни набавки, нема да бидат разгле-
дувани. 

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 

телефон 82-511 во подружницата на Рек „Осломеј" 
Осломеј. 

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

панство на Македонија" - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-78/98 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ЧЕЛИЧНИ ЈАЖИЊА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-78/98 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 челични јажиња. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик во согласност со Законот за јавни набавки. 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Спецификацијата на челичните јажиња 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, соба бр. 1, тел. 149-143, секој работен ден од 12 до 
14 часот. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. .Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот и производителот на челич-
ните јажиња. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на производи-
телот на челичните јажиња дадени во предметот на 
набавката. 
3.3. Понудата треба да го опфати целокупниот обем и 
количество на набавката. 
3.4. Понудата треба даја содржи единечната и вкупната 
цена по метар за секоја позиција, како и вкупната вред-
ност на целата набавеа (со сите давачки во согласност 
со член 54 став 3 од Законот за јавни набавки, ако 
набавката е од странство), на паритет ДДП краен ко-
рисник, 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 треба да се во 
согласност со стандардиве во Р. Македонија и со меѓу-
народните стандарди кои се прифатени во Р. Македо-
нија (член 19 од Законот за јавни набавки). 
3.7. Понудата треба да го содржи рокот на испорака. 
3.8. Понудата треба да има рок на важност. 
3.9. Понудата 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 во согласност со член 22 од 
Законот за јавни набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат документ за 
бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а 
странските понудувачи според став 3 од член 22 од За-
конот. * 
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Документот за бонитет треба да е оригинален или заве-
рена копија верна на оригиналот. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, во согласност член 23 од Законот: 
- список на главни испораки на челичните јажиња (да-
дени во предметот на набавката) во последните три 
години; 

- сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитетот на производот, со кој се потврдува соо-
бразноста 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 јавни набавки. 
4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат пи-
смено овластување за учество на јавниот повик, во со-
гласност со член 29, став 2, од Законот за јавни на-
бавки. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (во согласност со член 25 од Законот за 
јавни набавки): 
- цена на чинење 50 поени ; 
- технички квалитети 30 поени; 
- начин на плаќање 10 поени; 
- рок на испорака 10 поени; 
Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на 
понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоено прво место по секој критериум. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДАТА 
6.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 53 
и 54 од Законот за јавни 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 почнуди треба да ги достават 
на следната адреса: 
ЈП „Електростопанство на Македонија", ул. „11 Ок-
томври" бр. 9, 91 ООО Скопје. — 
6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 11.12.1998 
година, во 10 часот, во просториите на ЈП Електросто-
панство на Македонија, стара зграда, сала за соста-
ноци, 3 кат, на улица „11 Октомври" бр. 9, Скопје, во 
присуство на овластените претставници на понудува-
чите. 
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-
купната документација која се бара во Отворениот по-
вик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот 
законик („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 37/96), Заводот за статистика на Република Македо-
нија ја објавува 

ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО 
РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

1998 ГОДИНА 

Просечно исплатената нето плата по работник во 
стопанството на Република Македонија за месец сеп-
тември 1998 година изнесува 9373 денари. 

Дончо Гсрасимовски, с!р* 

С О Д Р Ж И Н А 
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