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

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

Вторник, 6 февруари 2001 
Скопје 

Број 8 Год. LVII 

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

239. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИ-
ЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ ПРИХОДИ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ ЗА 2001 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за ограничување на извор-
ните приходи за финансирање на јавните потреби за 
2001 година, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 1 февруари 2001 година. 

Бр. 07-460/1 Претседател 
1 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
З А ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ 

ПРИХОДИ З А ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ 
ПОТРЕБИ З А 2001 ГОДИНА 

Член 1 
Изворните приходи (без трансферните средства) 

за финансирање на јавните потреби за 2001 година се 
ограничуваат на вкупен износ од 83.025.162.000 дена-
ри. 

Износот на приходите од став 1 на овој член се рас-
пределуваат на: 

1. Републиката 
2. Единиците на локалната 

самоуправа 
3. Фондот за пензиско и ин-

валидско осигурување на 
Македонија 

4. Фондот за здравствено 
осигурување на 
Македонија 

5. Заводот за вработување 
на Република Македонија 

6. Фондот за патишта 
7. Фондот за заштита и уна-

предување на животната 
средина и природата 

8. Фондот за води 
ВКУПНО: 

53.922.000.000 денари 

840.400.000 денари 

17.702.000.000 денари 

8.142.000.000 денари 

1.116.000.000 денари 
1.210.432.000 денари 

41.000.000 денари 
51.330.000 денари 

83.025.162.000 денари 
Член 2 

Изворните приходи на единиците на локалната са-
моуправа одделно изнесуваат: 

Општина Берово 
Општина Пехчево 
Општина Битола 
Општина Бистрица 
Општина Новаци 
Општина Бач 

4.773.000 денари 
1.811.000 денари 

38.039.000 денари 
4.641.000 денари 
2.619.000 денари 
1.618.000 денари 

Општина Старавина 1.804.000 денари 
Општина Могила 3.145.000 денари 
Општина Кукуречани 2.816.000 денари 
Општина Цапари 1.851.000 денари 
Општина Добрушево 1.438.000 денари 
Општина Брод Македонски 1.828.000 денари 
Општина Самоков 947.000 денари 
Општина Пласница 1.217.000 денари 
Општина Валандово 4.016.000 денари 
Општина Виница 6.259.000 денари 
Општина Блатец 950.000 денари 
Општина Гевгелија 7.869.000 денари 
Општина Миравци 1.614.000 денари 
Општина Богданци 3.692.000 денари 
Општина Стар Дојран 2.028.000 денари 
Општина Гостивар 18.742.000 денари 
Општина Неготино-Полошко 6.385.000 денари 
Општина Врапчиште 3.713.000 денари 
Општина Ростуше 5.890.000 денари 
Општина Маврови Анови 3.430.000 денари 
Општина Чегране 4.868.000 денари 
Општина Долна Бањица 3.518.000 денари 
Општина Србиново 2.363.000 денари 
Општина Вруток 2.622.000 денари 
Општина Дебар 6.559.000 денари 
Општина Центар Жупа 2.440.000 денари 
Општина Делчево 6.126.000 денари 
Општина Македонска Каменица 2.828.000 денари 
Општина Демир Хисар 2.557.000 денари 
Општина Сопотница 966.000 денари 
Општина Кавадарци 17.365.000 денари 
Општина Конопиште 2.217.000 денари 
Општина Росоман 2.228.000 денари 
Општина Кичево 8.770.000 денари 
Општина Другово 3.023.000 денари 
Општина Осломеј 3.389.000 денари 
Општина Вранешница 1.396.000 денари 
Општина Зајас 3.269.000 денари 
Општина Кочани 9.997.000 денари 
Општина Чешиново 1.075.000 денари 
Општина Облешево 2.009.000 денари 
Општина Зрновци 1.186.000 денари 
Општина Оризари 1.676.000 денари 
Општина Кратово 3.619.000 денари 
Општина Крива Паланка 6.889.000 денари 
Општина Ранковце 1.454.000 денари 
Општина Куманово 27.321.000 денари 
Општина Липково 9.259.000 денари 
Општина Орашец 1.368.000 денари 
Општина Клечовце 1.686.000 денари 
Општина Старо Нагоричане 3.806.000 денари 
Општина Крушево 4.347.000 денари 
Општина Житоше 935.000 денари 
Општина Неготино 6.530.000 денари 
Општина Демир Капија 1.774.000 денари 
Општина Охрид 29.502.000 денари 
Општина Белчишта 5.080.000 денари 
Општина Косел 2.584.000 денари 
Општина Мешеишта 2.166.000 денари 
Општина Прилеп 24.924.000 денари 
Општина Долнени 5.238.000 денари 
Општина Тополчани 1.949.000 денари 
Општина Кривогаштани 2.694.000 денари 
Општина Витолиште 1.719.000 денари 
Општина Пробиштип 4.918.000 денари 
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Општина Злетово 
Општина Радовиш 
Општина Конче 
Општина Подареш 
Општина Ресен 
Општина Свети Николе 
Општина Лозово 
Општина Струмица 
Општина Ново Село 
Општина Василево 
Општина Босилово 
Општина Куклиш 
Општина Муртино 
Општина Струга 
Општина Луково 
Општина Делогожда 
Општина Лабуништа 
Општина Велешта 
Општина Вевчани 
Општина Тетово 
Општина Џепчиште 
Општина Теарце 
Општина Брвеница 
Општина Камењане 
Општина Боговиње 
Општина Шипковица 
Општина Желино 
Општина Јегуновце 
Општина Вратница 
Општина Велес 
Општина Богомила 
Општина Градско 
Општина Чашка 
Општина Извор 
Општина Штип 
Општина Карбинци 
Општина Гази Баба 
Општина Арачиново 
Општина Петровец 
Општина Илинден 
Општина Кисела Вода 
Општина Студеничани 
Општина Зелениково 
Општина Сопиште 
Општина Карпош 
Општина Сарај 
Општина Кондово 
Општина Ѓорче Петров 
Општина Чаир 
Општина Чучер-Сандево 
Општина Шуто Оризари 
Општина Центар 
Град Скопје 
ВКУПНО: 

1.379.000 денари 
7.291.000 денари 
1.922.000 денари 
1.583.000 денари 

10.570.000 денари 
6.368.000 денари 
1.082.000 денари 

16.173.000 денари 
6.195.000 денари 
4.497.000 денари 
5.006.000 денари 
2.644.000 денари 
2.560.000 денари 

17.770.000 денари 
3.080.000 денари 
3.986.000 денари 
4.824.000 денари 
3.607.000 денари 
1.858.000 денари 

26.402.000 денари 
2.691.000 денари 
8.782.000 денари 
5.932.000 денари 
4.454.000 денари 
4.572.000 денари 
3.252.000 денари 
8.697.000 денари 
3.234.000 денари 
1.428.000 денари 

16.779.000 денари 
1.104.000 денари 
1.885.000 денари 
1.509.000 денари 

948.000 денари 
19.665.000 денари 
2.937.000 денари 

16.872.000 денари 
2.805.000 денари 
4.084.000 денари 
4.932.000 денари 

27.598.000 денари 
5.710.000 денари 
3.172.000 денари 
4.056.000 денари 

16.753.000 денари 
7.968.000 денари 
3.665.000 денари 
9.843.000 денари 

19.299.000 денари 
4.657.000 денари 
4.257.000 денари 

22.453.000 денари 
90.266.000 денари 

840.400.000 денари 

За користење на средствата од став 1 на овој член 
одлучува Владата на Република Македонија. 

Член 6 
Празнењето на приходите го врши Заводот за пла-

тен промет и за остварувањето на приходите го извес-
тува Министерството за финансии. 

Празнењето на приходите за единиците на локал-
ната самоуправа го врши Заводот за платен промет од 
уплатените сметки на досегашните општини врз осно-
ва на утврденото учество во вкупниот број на населе-
ние, бројот на населените места и површината на оп-
штините искажана во км2 на ниво на старите општини. 

Член 7 
За спроведувањето на овој закон ќе се грижи Ми-

нистерството за финансии. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се применува од 1 јануари 2001 година. 

Член 3 
Во рамките на вкупно утврдените средства за фи-

нансирање на јавните потреби на единиците на локал-
ната самоуправа, Владата на Република Македонија 
може да врши измена на распоредот на средствата. 

Измени можат да се вршат доколку одделна едини-
ца на локална самоуправа оствари помал износ на из-
вор ни приходи од утврдениот во член 2 од овој закон. 

Член 4 
Наплатените приходи од претходни години по ос-

нова на придонеси за Фондот за пензиско и инвалид-
ско осигурување на Македонија, Фондот за здравстве-
но осигурување на Македонија и Заводот за вработу-
вање на Република Македонија, што ќе се наплатат во 
2001 година не влегуваат во износите утврдени во 
член 1 од овој закон. 

Приходите од став 1 на овој член се уплатуваат на 
посебни потсметки на фондовите и Заводот. 

Член 5 
Приходите остварени над утврдениот износ во чле-

новите 1 и 2 на овој закон ќе се насочуваат на посебна 
сметка на Република Македонија. 

240. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за персоналниот данок на доход, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 1 февруари 2001 година. 

Бр. 07-459/1 Претседател 
1 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД 
Член 1 

Во Законот за персоналниот данок од доход 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
80/93, 3/94, 70/94, 71/96 и 28/97) во насловот на Законот 
и во другите одредби од Законот зборовите: "данок од 
доход" се заменуваат со зборовите: "данок на доход". 

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: 
" Доходот што подлежи на оданочување го сочину-

ваат следниве видови приходи остварени во земјата и 
во странство: 

1) лични примања; 
2) приходи од земјоделска дејност; 
3) приходи од самостојна дејност; 
4) приходи од имот и имотни права; 
5) приходи од авторски права и права од индуст-

риска сопственост; 
6) приходи од капитал; 
7) капитални добивки; 
8) добивки од игри на среќа и други наградни игри; и 
9) други приходи. 
На оданочување подлежат сите приходи од став 1 

на овој член што се остварени во пари, хартии од 
вредност, во натура или во некој друг вид." 

Член 3 
Во членот 4 пред ставот 1 се додава нов став 1, кој 

гласи: 
"Даночен период за кој се утврдува данокот на до-

ход е календарската година." 
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Ставот 1 станува став 2. 
Во ставот 2 кој станува став 3 по зборот "став" 

бројот "1" се заменува со бројот "2". 

Член 4 
Членот 6 се менува и гласи: 
"Данок на доход не се плаќа на примањата по ос-

нова на: 
1) награди што ги доделува Организацијата на обе-

динетите нации и меѓународните организации; 
2) награди за животни достигнувања во науката, 

културата и спортот; 
3) стипендии и кредити на ученици и студенти што 

ги доделуваат органите на државната управа и фонда-
ции во согласност со закон; 

4) награди на спортисти за постигнати резултати 
на официјални меѓународни натпревари; 

5) стипендии за спортисти; 
6) надоместок за патни и дневни трошоци за служ-

бени патувања, теренски додаток и одвоен живот на 
вработени лица во висина утврдена со колективниот 
договор на ниво на гранка, а доколку не е утврдена со 
грански договор во висина утврдена со прописите за 
органите на управата; 

7) надоместок на трошоци за превоз до работа и од 
работа, надоместок за исхрана на вработените и рег-
рес за годишен одмор, до пропишаниот износ; 

8) надоместок за инвалидност, плата и пензија на 
инвалидно лице; 

9) детски додаток; 
10) други социјални додатоци за деца, утврдени со 

закон; 
11) паричен надоместок за време на невработе-

ност, утврден со закон; 
12) помош во случај на смрт на член на семејство-

то, до пропишаниот износ; 
13) помош за претрпени штети од елементарни не-

погоди, до пропишаниот износ; 
14) надоместок по основа на здравствено осигуру-

вање, освен надоместок на плата; 
15) помошта за социјална заштита; 
16) надоместок за телесно оштетување; 
17) надоместок на штета по основа на осигурување 

на живот и имотни осигурувања; 
18) камати по јавни заеми; 
19) камати по обврзници издадени од Република 

Македонија и единиците на локалната самоуправа; 
20) камати на штедни влогови, тековни сметки и 

депозити по видување; 
21) алиментации и надоместоци на штета по судска 

одлука; 
22) отпремнина која се дава при заминување во 

пензија и 
23) еднократен надоместок во вид на испратнина, 

заради трајно работно ангажирање на работниците, 
под услови и начин утврдени со закон." 

Член 5 
Членот 8 се менува и гласи: 
"Обврзник на данокот на доход, во смисла на овој 

закон, е и физичко лице - трговец, трговец поединец, 
како и физички лица што се занимаваат со земјо-
делска дејност, со занаетчиска дејност и лица кои вр-
шат услуги или слободни занимања." 

Член 6 
Членот 10 се менува и гласи: 
"Основа на данокот на доход претставува доходот 

за оданочување според член 3 на овој закон намален за: 
1) придонесите за пензиско и инвалидско оси-

гурување, здравствено осигурување и вработување, 
освен за придонесите од земјоделска дејност што ги 
плаќаат земјоделците на катастарскиот приход; 

2) придонесите за доброволно пензиско и инва-
лидско осигурување платени од обврзникот; 

3) личното ослободување во износ од 30.000 денари 
при годишно пресметување на данокот на доход и 

4) таксите и другите јавни давачки платени од при-
ходите на обврзникот. 

Намалувањата од став 1 на овој член не се призна-
ваат при пресметување на данокот на доход остварен 
од нерезидентни лица на територијата на Републи-
ката." 

Член 7 
Членот 11 се менува и гласи: 
"Износот на личното ослободување од член 10 

точка 3) на овој закон, на почетокот на секоја година 
се валоризира со коефициентот на порастот на про-
сечната месечна нето плата на вработените во Репуб-
ликата остварена во претходната година, според пода-
тоците на Државниот завод за статистика. 

Износот на личното ослободување од став 1 на 
овој член го објавува министерот за финансии на по-
четокот на секоја година." 

Член 8 
Членот 12 се менува и гласи: 
"Данокот на доход се плаќа по следниве стапки: 

на доходот за оданочување стапка 
до 360.000 денари 15% 
над 360.000 денари 18% 

Член 9 
По член 13 по насловот "Утврдување на одделните 

видови приходи" поднасловот "1. Лични примања по 
основа на работен однос, пензии и инвалиднини" и 
членот 14 се менуваат и гласат: 

"1. Лични примања 
Член 14 

Лични примања претставуваат сите приходи што 
ќе ги оствари обврзникот по основа на работен однос, 
вклучувајќи ги и приходите по договор за повремено 
или привремено вршење услуги на органите на 
државната управа, на домашните и странските правни 
лица, како и на домашните и странските физички 
лица што вршат самостојна дејност, ако со овој закон 
не се изземени од оданочување." 

Член 10 

По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи: 

"Член 14-а 
Лични примања во смисла на член 14 од овој закон 

претставуваат: 
1) плати и други дополнителни примања по основа 

на работен однос, освен примањата што се изземени 
од оданочување според член 6 на овој закон; 

2) пензиите; 
3) примањата на членови на органите на управу-

вање и на органите на надзор на трговските друштва; 
4) примањата на функционери, пратеници, совет-

ници и други носители на јавни функции; 
5) надоместоци на професионални спортисти; 
6) надоместок за време на боледување; 
7) надоместок за време на отсуство од работа; 
8) надоместок за работа на судии поротници, веш-

ти лица и стечајни управници кои немаат својство на 
вработени лица во соодветните институции или 
друштва; 

9) надоместок на членовите на Македонската ака-
демија на науките и уметностите; 

10) плата остварена со работа во странство врз ос-
нова на работен однос заснован во земјата и 

11) секој поединечно остварен приход врз основа 
на договор за повремено или привремено вршење на 
услуги на правни и физички лица. 

Како лични примања во смисла на став 1 на овој 
член се сметаат и други примања, кои наместо во пари 
се даваат во вид на бонови, парични потврди, акции, 
стоки, или во некој друг облик кој има парична вред-
ност." 
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Член 11 
Членот 15 се менува и гласи: 
"Основа за пресметување на данокот на личните 

примања претставува: 
1) остварената бруто плата, односно бруто износот 

на дополнителното примање по основа на работен однос, 
намалени за придонесите и личното ослободување; 

2) бруто платата остварена со работа во странство 
врз основа на работниот однос што е заснован во зем-
јата, намалена за придонесите и личното ослободување; 

3) остварената бруто пензија намалена за придоне-
сите и личното ослободување; 

4) бруто износот на примањето, надоместокот, од-
носно приходот од член 14-а точки 3), 4), 8), 9) и 11) на 
овој закон или на другите приходи кои не се остварени 
по основ на работен однос; 

5) бруто платата, односно бруто износот на допол-
нителното примање по основа на работен однос на ст-
ранско физичко лице-нерезидент што ја остварува од 
работа кај резидент на Република Македонија; 

6) бруто платата, односно бруто износот на допол-
нителното примање по основа на работен однос што 
ја остварува резидентот кој работи во странски дипло-
матски и конзуларни претставништва и меѓународни 
организации во Република Македонија намалена за 
придонесите и лично ослободување; 

7) номиналната вредност на боновите, паричните 
потврди и акциите; 

8) цената која би се постигнала со продажба на 
стоките, во случаите на лични примања исплатени во 
стока и 

9) надоместокот што би се постигнал на пазарот за 
примањата во некој друг облик кој не е наведен во 
точките од 1) до 7) на овој член. 

Висината на цената, односно на надоместокот од 
став 1 точка 8) на овој член ја утврдува исплатувачот 
на личните примања во моментот на давањето на 
соодветното примање. 

Ако органот за јавни приходи оцени дека утврде-
ната цена, односно надоместокот од став 1 точка 8) на 
овој член е пониска од онаа што може да се постигне 
на пазарот, ќе ја утврди таа цена, односно надоместо-
кот во висина која би можела да се постигне на паза-
рот." 

Член 12 

По членот 15 се додава нов член 15-а, кој гласи: 

"Член 15-а 
Данокот на доход за личните примања од член 14 

на овој закон е аконтативен, освен ако поинаку не е 
определено со овој закон. 

Данокот на доход од став 1 на овој член се плаќа 
по следниве стапки: 

на месечна даночна основа по стапка 
до 30.000 денари 15% 
над 30.000 денари 18% 

На даночниот обврзник по основа на личните при-
мања од плата од работен однос и пензија, даночната 
основа му се намалува за лично ослободување во из-
нос од една дванаесеттина од износот утврден во член 
10 став 1 точка 3) на овој закон." 

Член 13 
Во членот 17 точката 6) се брише. 

Член 14 
Во членот 21 ставот 2 се менува и гласи: 
"Министерот за финансии ќе донесе поблиски про-

писи со кои ќе ги утврди мерилата и критериумите за 
случаите од став 1 на овој член." 

Член 15 
По членот 26 се додава нов член 26-а кој гласи: 

"Член 26-а 
Се ослободува од плаќање на данокот од земјоделска 

дејност за период од пет години лицето кое за првпат ќе 
се определи за вршење на земјоделска дејност како 
основна дејност, како и лицето кое ќе се врати на село и 
ќе се реактивира како вршител на земјоделска дејност, а 
кое било евидентирано како невработено лице. 

Ослободувањето од став 1 на овој член, обврзни-
кот го остварува со барање што го доставува до орга-
нот за јавни приходи, во рок од 30 дена од почетокот 
на вршењето на дејноста." 

Член 16 
Во членот 27 по став 3 се додава нов став 4, кој 

гласи: 
"Кога оштетувањето од елементарни непогоди, 

растителни болести, штеточини и други вонредни нас-
тани зафатило поголеми површини, постапката се 
покренува по службена должност." 

Член 17 
По членот 27 поднасловот "3. Лични примања од 

стопанска и професионална дејност" и членот 28 се 
менуваат и гласат: 

"3. Приходи од самостојна дејност 

Член 28 
Под приходи од самостојна дејност се сметаат при-

ходите остварени од стопанска дејност, од давање 
професионални и други интелектуални услуги, како и 
приходите од земјоделска дејност кои не се опфатени 
со катастарскиот приход и од други дејности чија 
трајна цел е остварување на приходи. 

Под приходи од стопанска дејност се подразбираат 
приходите од производна, услужна, трговска, угос-
тителска, превозничка и друга слична дејност. 

Под приходи од професионални и други интелек-
туални услуги се подразбираат приходите од здравст-
вена, стоматолошка, ветеринарна, адвокатска, нотарс-
ка, консултанска, ревизорска, инженерска, архитек-
тонска, новинарска, спортска и друга интелектуална 
дејност. 

Под приходи од земјоделска дејност што не се оп-
фатени со катастарскиот приход се: 

1) одгледување на живина и стока на индустриски 
начин, кое не е во поголема мера или непосредно по-
врзано за обработување на земјиштето, риболов и то-
вење риби и школки, одгледување пчели или одгледу-
вање други животни и 

2) производство на семе, саден материјал и мате-
ријал за размножување, плантажно и оранжериско 
производство на овошни, градинарски, индустриски и 
фуражни култури, производство на поледелски кул-
тури, цвеќе, грмушки и шумски дрвја, печурки и други 
видови земјоделско и шумско производство." 

Член 18 
Членот 29 се менува и гласи: 
"Обврзник на данокот на доход за приходите од 

самостојна дејност е физичко лице-трговец, трговец по-
единец, како и физички лица што се занимаваат со 
земјоделска дејност, со занаетчиска дејност и лица кои 
вршат услуги или слободни занимања, кои остваруваат 
приходи од вршење на дејност од член 28 на овој закон." 

Член 19 
Членот 30 се менува и гласи: 
"Ако повеќе физички лица остваруваат приходи 

со заедничко вршење на дејност, секое од нив е обврз-
ник на данокот на доход за делот од нето-приходот 
што му припаѓа според договорот за заедничко врше-
ње на дејност. Ако со договорот не е утврдено нивно-
то учество, за утврдување на даночната основа се сме-
та дека нето-приходот се дели на еднакви делови. 

На висината на даночната обврска на физичкото 
лице за делот од нето-приходот од став 1 на овој член 
нема влијание фактот дали нето-приходот од заеднич-
кото вршење на дејност е распределен или не." 
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Член 20 
По членот 30 се додаваат 13 нови члена 30-а, 30-б, 

30-в, 30-г, 30-д, 30-ѓ, 30-е, 30-ж, 30-з, 30-ѕ, 30-и, 30-ј и 30-
к, кои гласат: 

"Член 30-а 
Основа на данокот на доход за приходите од самос-

тојна дејност е нето-приходот кој се утврдува во да-
ночниот биланс. 

Нето-приходот претставува разлика меѓу вкупните 
приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник. 

Член 30-б 
Остварените вкупни приходи и вкупните расходи 

од член 30-а на овој закон се утврдуваат во согласност 
со прописите за сметководство, сметководствените 
стандарди и според одредбите на овој закон. 

Член 30-в 
Пресметката на трошоците на материјалите и на-

бавната вредност на продадената трговска стока се 
врши со примена на методот на просечни цени. 

Ако се користат други методи за водење на вред-
носта на залихите, трошоците на материјалите, однос-
но набавната вредност на продадената стока, во да-
ночниот биланс се искажуваат во корегирани износи, 
кои би произлегле од примената на методот од став 1 
на овој член. 

Кога потрошокот на материјалите и набавната 
вредност на продадените трговски стоки се евидентира 
според методот на плански, односно продажни цени, 
може да се смета како метод на просечни цени, доколку 
планската вредност на потрошените материјали и 
продажната вредност на продадените трговски стоки се 
корегираат за сразмерниот дел на отстапувањето. 

Просечните набавни цени на потрошените мате-
ријали се утврдуваат за делот на продадените произ-
води. 

Член 30-г 
Деловните расходи што настануваат од испораки 

на стоки, материјали и услуги со поврзани правни и 
физички лица се утврдуваат според цените кои би се 
оствариле на домашниот пазар или компаративниот 
странски пазар, кога не би се работело за однос меѓу 
поврзани лица. 

Член 30-д 
Сите трансакции кои даночниот обврзник ги имал 

со поврзани лица посебно се искажуваат во даночниот 
биланс, заедно со т р а н с ф е р и т е цени по кои се реали-
зирани трансакциите. 

Разликата меѓу пазарната цена и трансферната це-
на се вклучува во даночната основа. 

Член 30-ѓ 
Износот на бруто платите на вработените се приз-

наваат во целина како одбитна ставка на товар на де-
ловните расходи, во висина на исплатените износи. 

Член 30-е 
Амортизацијата на нематеријалните и материјал-

ните средства се признава како расход во даночниот 
биланс до износот утврден со примена на амортиза-
ционите стапки пропишани со номенклатурата на 
средствата. 

Еднаш амортизираните средства или група на 
средства не можат повторно да се вклучат во пресмет-
ка на амортизацијата при утврдување на основата за 
оданочување. 

Преостанатата сегашна вредност на средствата 
кои не можат понатаму да се користат можат да се 
амортизираат во целина независно од пропишаниот 
век на траење. 

Владата на Република Македонија ја пропишува Но-
менклатурата на средствата за амортизација и годиш-
ните амортизациони стапки, како и начинот на прес-

метување на амортизацијата, односно отписот на вред-
носта на нематеријалните и материјалните средства. 

Член 30-ж 
Кога со примена на функционалниот метод на 

амортизација, вкупната амортизација се зголемува за 
повеќе од 10% од амортизацијата пресметана со про-
порционалниот метод, за пресметка на амортизаци-
јата по функционалниот метод, потребна е согласност 
од органот за јавни приходи. 

Член 30-з 
Ревалоризацијата на нематеријалните и материјал-

ните средства, вклучувајќи ја и нивната амортизација, 
се признава како расход во даночниот биланс до ви-
сина на износот утврден со коефициентот на растежот 
на цените на производителите на индустриски произ-
води, според податоците на Државниот завод за ста-
тистика. 

Ревалоризација на средствата нема да се спрове-
дува доколку коефициентот на растежот на цените од 
став 1 на овој член од почетокот до крајот на даночни-
от период не е поголем од 10%. 

Член 30-ѕ 
На товар на расходите во даночниот биланс се 

признаваат и: 
1) трошоците за истражување и развој направени 

во рамките на сопствени истражувачко-развојни цент-
ри или преку самостојни научно-истражувачки инсти-
туции; 

2) трошоците по основа на камати на кредити кои 
се користени исклучиво за вршење на дејноста на 
обврзникот, освен каматите на кредитите што се 
користени за набавка на патнички автомобили. Ако 
постои кредитен однос меѓу поврзани лица, трошо-
ците на каматите се признаваат до износот на кама-
тите по кои можело да се земе соодветен кредит во 
пресметковниот период од комерцијалните банки; 

3) премиите платени за осигурување на деловниот 
имот на обврзникот; 

4) трошоците за превоз до работа и од работа, за 
исхрана на вработените лица и за регрес за годишен 
одмор, до пропишаниот износ, како и надоместоците 
по основа на дневници за службени патувања во 
земјата и во странство, одвоен живот од семејството, 
се признаваат на товар на расходите во даночниот 
биланс во висина утврдена со колективниот договор 
на ниво на гранка, а ако тоа не е регулирано со 
грански договор, во висина утврдена со прописите за 
органите на управата; 

5) трошоците за користење на сопствен автомобил 
за службени цели од лицата во работен однос, се приз-
наваат на товар на расходите во даночниот биланс во 
висина од 50% од утврдениот износ со колективниот 
договор на ниво на гранка, односно со прописите за 
органите на управата; 

6) придонесите за пензиско и инвалидско осигуру-
вање, здравствено осигурување и придонесот за вра-
ботување на обврзникот, данокот на имот, таксите и 
другите јавни давачки што се во функција на вршење 
на дејноста, освен персоналниот данок на доход и дру-
ги лични давачки на обврзникот и 

7) трошоците за економска пропаганда во функци-
ја за унапредување на дејноста на обврзникот, во виси-
на во која се стварно направени, врз основа на соод-
ветна документација. 

Член 30-и 
На товар на расходите во даночниот биланс не се 

признаваат: 
1) парични казни и пенали платени од обврзникот; 
2) затезни камати и парични казни за неплатени 

или ненавремено платени даноци, придонеси и други 
јавни давачки; 
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3) трошоци за репрезентација (гостење, подароци, 
плаќање на трошоци за одмор, спорт, рекреација и 
разонода и други слични трошоци); 

4) трошоци за користење и одржување на автомо-
били и други средства за превоз на обврзникот, како и 
трошоци за користење на рент-а-кар возила, во виси-
на од 50% од остварениот износ; 

5) исплатите по основа на стипендии и 
6) други давања и трошоци кои не се во директна 

врска со дејноста и остварувањето на добивката. 
Член 30-ј 

На обврзникот кој за прв пат почнува со вршење 
на самостојна дејност пресметаниот данок во првата 
година му се намалува за 50%. 

Како обврзник кој за прв пат почнал со вршење на 
самостојна дејност не се смета: 

1) обврзникот кај кого дошло до статусни промени 
(спојување, припојување, поделба и слично); 

2) обврзникот кој веќе вршел иста или слична деј-
ност и 

3) обврзник кој почнува да врши самостојна деј-
ност со преземање од некој член на семејството. 

Ако обврзникот од став 1 на овој член престане со 
вршење на дејноста пред истекот на четири години од 
денот на користењето на намалувањето, го должи не-
платениот данок во износ ревалоризиран со стапката 
на порастот на цените на мало според податоците на 
Државниот завод за статистика. 

Член 30-к 
На обврзникот му се намалува даночната основа за 

износот на извршените инвестиции во опрема, освен 
во патничките автомобили, мебел, теписи, уметнички 
дела од ликовната и применетата уметност и други 
украсни предмети за опремување на административни 
простории, за проширување на сопствената дејност, 
но најмногу до 25% од даночната основа." 

Член 21 
Во членот 31 став 5 точката 1) се брише. 
Точките 2), 3), 4) и 5) стануваат точки 1), 2), 3) и 4). 

Член 22 
Во членот 34 став 2 стапката "35%" се заменува со 

стапката "40%". 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"На обврзникот од член 33 на овој закон, на 

негово барање, наместо нормираните трошоци од став 
2 на овој член, ќе му се признаат стварните трошоци 
што ги направил за остварување на приходот, ако тоа 
документирано го докаже." 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 

Член 23 
По членот 34 се додава нов член 34-а, кој гласи: 

"Член 34-а 
При утврдувањето на основата на данокот на 

доход за приходите од имот остварени од давање под 
закуп на опремени станбени и деловни простории, 
како трошок се зема предвид и абењето на опремата 
(мебелот и слично). 

Трошоците од став 1 на овој член се признаваат во 
висина од 50% од бруто приходот, а ако обврзникот 
документирано докаже дека направил поголеми тро-
шоци од нормираните, ќе се признаат стварните тро-
шоци." 

Член 24 
По членот 36 насловот "5. Други видови приходи" 

и членот 37 се бришат. 

Член 25 
По членот 37 во насловот "а) Приходи од авторски 

права и права од индустриска сопственост", потточка-
та " а) " се заменува со точка " 5)". 

Член 26 
Членот 41 се менува и гласи: 
"При утврдувањето на нето приходот од авторски 

права и права од индустриска сопственост се призна-
ваат следниве трошоци: 

1) за вајарски дела, таписерии, керамопластика, 
уметничка керамика и витраж - 60% од бруто при-
ходот; 

2) за уметничка фотографија, ѕидно сликарство и 
сликарство во простор во техниките: фреска, графи-
ка, мозаик, интарзија, емајл, интарзирани и емајлира-
ни предмети, костимографија, модно креаторство и 
уметничка обработка на текстил (ткаен текстил, пе-
чатен текстил и слично) - 50% од бруто приходот; 

3) за сликарски дела, графички дела, индустриско 
обликување со изработување на модели и макета, 
ситна пластика, уметнички решенија за сценографија, 
научни, стручни и публицистички дела, преведување 
на дела од книжевноста, музички и кинематографски 
дела и реставраторски и конзерваторски дела во об-
ласта на културата и уметноста - 50% од бруто прихо-
дот; 

4) за изведување уметнички дела во областа на се-
риозната музика, балетот, операта и театарско и фил-
мско актерство, за рецитирање, снимање филмови и 
идејни скици за таписерија и костимографија - 30% од 
бруто приходот; 

5) за преводи (освен преводи на книжевни дела), 
предавања и слични интелектуални творби -30% од 
бруто приходот; 

6) за изведување на естрадни програми на забавна 
и народна музика - 25% од бруто приходот и 

7) за други авторски дела и дела од индустриска 
сопственост, кои не се наведени во точките од 1 до 6 
на овој член - 25% од бруто приходот. 

На обврзникот, по негово барање, наместо норми-
раните трошоци, му се признаваат стварните трошоци 
ако може документирано да ги докаже." 

Член 27 
По членот 46 во насловот "б) Приходи од капи-

тал" потточката "б) " се заменува со точката "6) ". 

Член 28 
Во членот 47 точка 2) зборот "кредитите" се заме-

нува со зборот "заеми". 

Член 29 
Членот 49 се менува и гласи: 
" Основа на данокот на доход за приходите од член 

47 точка 1) на овој закон претставува износот од 50% 
од бруто дивидендите, односно приходите од учество 
во добивката распределени на обврзникот. 

Основа на данокот на доход на приходите од член 
47 точки 2), 3) и 4) на овој закон, претставува разлика-
та меѓу износот на каматата и износот пресметан по 
стапката на пораст на цените на мало во соодветниот 
период." 

Член 30 
По членот 49 во насловот "в) Капитални добивки" 

потточката "в) " се заменува со точката "7) ". 

Член 31 
Членот 50 се менува и гласи: 
"Под капитална добивка се подразбира приходот 

што обврзникот го остварува од продажба на хартии 
од вредност, учество во капиталот и недвижен имот. 

Капиталната добивка претставува разлика меѓу 
продажната цена на хартиите од вредност, учеството 
во капиталот и недвижниот имот од став 1 на овој 
член и куповната (набавната) цена. 

Ако разликата од став 2 на овој член е негативна 
се остварува капитална загуба. 

Како продажна цена од став 2 на овој член се сме-
та договорената цена, односно цената која органот за 
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јавни приходи ќе ја утврди ако оцени дека договорена-
та цена е пониска од пазарната. 

Како договорена, односно пазарна цена при про-
дажба на недвижен имот се зема цената без данокот 
на промет на недвижности и права. 

Куповната (набавната) цена од став 2 на овој член 
претставува цената по која обврзникот ги стекнал 
хартиите од вредност, учеството во капиталот или 
недвижниот имот. 

При продажбата на недвижниот имот, кој обврз-
никот сам го изградил за набавна цена се смета пазар-
ната цена според која се утврдува основата на данокот 
на имот. 

Како куповна (набавна) цена на хартиите од вред-
ност кои се продадени или купени на берза се смета 
цената која обврзникот ја документира како стварно 
платена или ако тоа не го стори, најниската забележа-
на трансакција во период од една година, која претхо-
ди на продажбата на хартијата од вредност. 

Кај хартиите од вредност кои не се котираат на 
берзата, како набавна цена се смета цената која об-
врзникот ја документира како стварно платена или 
ако тоа не го стори, нејзината номинална вредност. 

Куповната (набавната) цена се ревалоризира сог-
ласно со прописите за сметководство од денот на стек-
нувањето до денот на продажбата на хартиите од 
вредност, учеството во капиталот или недвижниот 
имот." 

Член 32 
Во членот 51 по зборот "став" бројот "1" се заме-

нува со бројот "2". 

Член 33 

По членот 51 се додава нов член 51-а, кој гласи: 

"Член 51-а 
Основа на данокот на доход за капитални добивки 

претставува разликата меѓу продажната цена на хар-
тиите од вредност, учеството во капиталот и недвиж-
ниот имот и куповната (набавната) цена." 

Член 34 
Членот 52 се менува и гласи: 
"Капиталната добивка остварена со продажба на 

хартии од вредност, учество во капиталот и недвижен 
имот, се внесува во даночната основа во висина од 
70% од разликата. 

При утврдување на основата за пресметување на 
данокот од капитални добивки од продажба на недви-
жен имот, покрај добивката се земаат предвид и рева-
лоризираната вредност на инвестициите и издатоците 
за инвестиционо одржување." 

Член 35 

По членот 52 се додава нов член 52-а, кој гласи: 

"Член 52-а 
Капитална загуба остварена со продажба на хар-

тии од вредност се пребива со капиталните добивки од 
член 52 на овој закон. 

Ако и по извршеното пребивање, според став 1 на 
овој член, се појави капитална загуба, вишокот се пре-
несува на идните капитални добивки во наредните три 
години." 

Член 36 
Членот 53 се менува и гласи: 
"Ако обврзникот ги вложи средствата остварени 

од продажба на недвижен имот за решавање на своето 
станбено прашање и на станбеното прашање на член 
на своето потесно семејство, се ослободува од плаќа-
ње данок на доход на капиталната добивка. 

Ако обврзникот ги вложи средствата од продажба 
на недвижен имот за купување на деловни простории 
за вршење на сопствена дејност или во недвижен имот 
за проширување на постојната дејност, се ослободува 
од плаќање данок на доход на капиталната добивка. 

Ослободувањето од ставовите 1 и 2 на овој член се 
врши врз основа на уредна документација и доколку 
вложувањето е извршено во рок од една година од 
денот на продажбата на недвижниот имот. 

Капитална добивка во сите случаи не се плаќа на 
средствата остварени од продажба на недвижен имот 
кој обврзникот го продава по истекот на три години 
од денот кога го стекнал." 

Член 37 
По членот 53 во насловот "г) Добивки од игри на 

среќа и други наградни игри", потточката "г)" се 
заменува со точката "8)". 

Член 38 
Во членот 55 став 1 зборовите: "на просечната ме-

сечна нето плата остварена во Републиката" се заме-
нуваат со зборовите: "од 10.000 денари". 

Член 39 
По членот 55 се додава нов наслов и нов член 55-а, 

кои гласат: 

"9. Други приходи 

Член 55-а 
Други приходи во смисла на овој закон, се сметаат 

и приходите кои ги остваруваат физички лица, а кои 
не се оданочени или не се изземени од оданочување со 
овој закон. 

Основа за пресметување на данокот е нето прихо-
дот кој се утврдува со одбивање на нормираните тро-
шоци од бруто приходот во висина од 35%." 

Член 40 
Во членот 59 став 1 зборовите: "став 1" се бришат. 
Ставот 2 се брише. 
Во ставот 3 кој станува став 2 зборовите: "стопанс-

ка и професионална" се заменуваат со зборот "самос-
тојна". 

Член 41 
Во членот 61 ставот 1 се менува и гласи: 
"Обврзниците на данокот на доход од член 29 на 

овој закон должни се да водат деловни книги по сис-
темот на двојно или просто книговодство." 

Член 42 
Во членот 67 став 1 зборовите: "ставови 1 и 2" се 

заменуваат со зборовите: "став 1". 

Член 43 
Во членот 69 ставот 1 се менува и гласи: 
"Обврзникот на данокот на доход е должен да под-

несе годишна даночна пријава за остварениот доход 
по истекот на годината за која се утврдува данокот 
најдоцна до 15 март наредната година." 

Во ставот 2 зборовите: "до крајот на февруари" се 
заменуваат со зборовите: "до 15 март". 

Член 44 
Во членот 70 по зборот: "годината" се додаваат 

зборовите: "само приход од плата и пензија, односно". 

Член 45 
Во членот 73 став 2 точка 1) зборовите: "личните 

примања од стопанска и професионална" се заменува-
ат со зборовите: "приходите од самостојна". 

Член 46 
Членот 74 се менува и гласи: 
"Обврзникот - нерезидент поднесува даночна при-

јава за секој од приходите што ги остварува, а за кои е 
предвидено плаќање данок на доход врз основа на ре-
шение на органот за јавни приходи. 

Даночната пријава од став 1 на овој член се подне-
сува до органот за јавни приходи на чија територија 
обврзникот ги остварува приходите. 
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Данокот на доход за приходите од став 1 на овој 
член се пресметува со примена на стапките од член 12 
на овој закон." 

Член 47 
Во членот 75 точка 1) зборовите: "по основа на ра-

ботен однос, пензии и инвалиднини" се бришат. 
Точката 2) се брише. 
Точките 3), 4) и 5) стануваат точки 2), 3) и 4). 
Во точката 6) која станува точка 5) по зборот "сре-

ќа" се додаваат зборовите: "и други наградни игри". 
По точката 5) се додава нова точка 6) која гласи: 
" 6) другите приходи за кои данокот на доход не се 

утврдува со решение на органот за јавни приходи." 

Член 48 
Членот 76 се менува и гласи: 
"Аконтација на данокот на доход за приходите од 

член 75 на овој закон пресметува исплатувачот за се-
кој обврзник и за секој поединечно исплатен приход. 

Данокот на доход на приходите од член 75 точки 
1), 2), 3) и 6) на овој закон остварен од даночен обврз-
ник - нерезидент се пресметува на соодветно утврдена 
даночна основа согласно со овој закон, со примена на 
стапките од член 15-а на овој закон. 

Министерот за финансии донесува поблиски про-
писи за начинот на пресметување и плаќање на акон-
тациите на данокот." 

Член 49 
Во членот 77 став 1 зборовите: "од член 11 на овој 

закон" се бришат. 
По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои 

гласат: 
"Исплатувачот на личните примања (платите) е 

должен на органот за јавни приходи најдоцна до 25 во 
месецот за претходниот месец, да му достави пресмет-
ка за износот на бруто пресметани, односно исплатени 
плати за вкупниот број на вработени лица. 

Министерот за финансии донесува поблиски про-
писи за формата, содржината и начинот на пополнува-
ње на годишниот извештај од став 2 на овој член и го 
пропишува образецот-пресметка од став 3 на овој 
член." 

Член 50 
Во членот 78 став 1 стапката "23%" се заменува со 

стапката "15%". 
Во став 3 по зборовите: "кинематографски дела" се 

додаваат зборовите: "и приходи од преводи, стручни и 
научни предавања и слични интелектуални услуги". 

Член 51 
Членот 79 се менува и гласи: 
"Аконтацијата на данокот на доход за приходите од 

капитал од член 47 точки 1), 2) и 3) на овој закон се 
пресметува на секој поединечно остварен приход на да-
ночна основа од член 49 на овој закон, по стапка 15%. 

Аконтацијата на данокот на доход за приходите од 
капитал од член 47 точка 4) на овој закон се пресмету-
ва за секој поединечно остварен приход на даночната 
основа од член 49 на овој закон, по стапка од 15%, а 
пресметаниот и наплатениот данок по одбивка се сме-
та за конечно намирена даночна обврска. Приходите 
по оваа основа не влегуваат во даночната основа на 
годишниот данок на доход." 

Член 52 
Во членот 80 стапката "23%" се заменува со стап-

ката "15%". 

Член 53 
Во членот 81 стапката "23%" се заменува со стап-

ката"15%". 

Член 54 
По членот 81 се додава нов член 81-а, кој гласи: 

"Член 81-а 
Аконтацијата на данокот на доход на другите при-

ходи се пресметува со примена на стапка од 15%. 
Пресметаниот и наплатениот данок по одбивка се 
смета за конечно намирена даночна обврска, а оства-
рените приходи по оваа основа не влегуваат во годиш-
нио т данок на доход." 

Член 55 
Во членот 82 по точката 1) се додава нова точка 2), 

која гласи: 
"2) приходите од самостојна дејност;" 
Точките 2) и 3) стануваат точки 3) и 4). 

Член 56 

По членот 83 се додава нов член 83-а, кој гласи: 

"Член 83-а 
Аконтацијата на данокот на доход за приходите од 

самостојна дејност ја утврдува со решение органот за 
јавни приходи: 

1) врз основа на податоците од даночната пријава, 
даночниот биланс, деловните книги и другите подато-
ци кои се од значење за утврдување на даночната об-
врска и 

2) врз основа на податоците од даночната пријава 
и критериумите од член 31 на овој закон за паушално 
утврдениот нето приход. 

Аконтацијата од став 1 точка 1) на овој член се утвр-
дува со примена на стапките од член 12 на овој закон." 

Член 57 
Во членот 84 стапката "23%" се заменува со стап-

ката "15%". 

Член 58 

По членот 85 се додава нов член 85-а, кој гласи: 

"Член 85-а 
Аконтацијата на данокот на доход за другите видо-

ви приходи на кои не се плаќа данок по одбивка, ја ут-
врдува со решение органот за јавни приходи врз осно-
ва на податоците од даночната пријава или други по-
датоци кои се од значење за утврдување на даночната 
обврска, по стапка од 15%." 

Член 59 
Во членот 88 зборовите: "стопанска, професионал-

на" се заменуваат со зборот "самостојна". 

Член 60 
Насловот "5-а Посебна постапка за утврдување на 

данок" и членовите 94-а, 94-б, 94-в, 94-г и 94-д се бри-
шат. 

Член 61 
Во членот 95 ставот 2 се брише. 
Ставот 3 станува став 2. 

Член 62 
Во членот 96 став 1 зборот "седум" се заменува со 

зборовите: "осум работни". 
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
" Странски друштва и организации кои не уживаат 

дипломатски имунитет во Република Македонија, дол-
жни се при исплатата на лични примања на вработе-
ните лица, резиденти и нерезиденти да го пресметаат 
данокот на доход според одредбите на овој закон и да 
го платат во рок од осум работни дена од денот на ис-
платата." 

Член 63 
Во членот 97 по точката 1) се додаваат две нови 

точки 2) и 3) кои гласат: 
"2) на приходите од самостојна дејност-месечно до 

15 во месецот; 
3) на приходите од имот и имотни права - месечно 

до 15 во месецот и" 
Точката 2) станува точка 4). 
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Член 64 
Членот 98 се брише. 

Член 65 
Во членот 100 ставот 3 се брише. 

Член 66 
Во членот 103 зборовите: "по стапка од 0,3% днев-

но за секој ден задоцнување" се бришат. 

Член 67 
Насловот 7. Присилна наплата и членовите од 104 

до 133 се бришат. 

Член 68 
Насловот 10. Враќање на повеќе или на погрешно 

уплатен данок и членот 141 се бришат. 

Член 69 
Во членот 141-а ставот 2 се брише. 

Член 70 

По членот 143 се додава нов член 143-а, кој гласи: 

"Член 143-а 
Во поглед на присилната наплата на данокот на 

доход, каматата и враќањето на повеќе или погрешно 
уплатен данок соодветно се применуваат одредбите од 
Законот за утврдување и наплата на јавните приходи." 

Член 71 
Во членот 144 став 1 зборовите: "една до три пла-

ти" се заменуваат со зборовите: "40.000 до 50.000 дена-
ри", а точките 11) и 12) се бришат. 

Член 72 
Во членот 145 став 1 зборовите: "четири до двае-

сет плати" се заменуваат со зборовите: "200.000 до 
300.000 денари". 

Точката 2) се менува и гласи: 
"2) не ги исполнува обврските од член 77;" 
Точката 4) се брише. 
Во ставот 2 зборовите: "една до три плати" се за-

менуваат со зборовите: "40.000 до 50.000 денари". 

Член 73 
Членот 146 се брише. 

Член 74 
Во членот 147 зборовите: "дваесеткратен износ" се 

заменуваат со зборовите: "100% од износот". 
Член 75 

По членот 147 се додава нов член 147-а, кој гласи: 

"Член 147-а 
Лицето кое во својство на одговорно лице кај 

правното лице, а заради стекнување на поголема 
имотна корист или вредност, при исплатата на лични-
те примања и другите приходи на кои данокот се пла-
ќа по одбивка, не го пресмета и не го уплати данокот 
на соодветната сметка, ќе се казни за кривично дело 
со казна затвор од една до пет години." 

Член 76 
Одредбата на член 47 точка 4) од овој закон која 

се однесува за оданочување на каматите на орочени 
штедни и други депозити и одредбите на членовите 31, 
32, 33, 34 и 35 од овој закон, кои се однесуваат за ода-
ночување на капитални добивки остварени од продаж-
ба на хартии од вредност, ќе се применуваат од 1 јану-
ари 2006 година. 

Член 77 
Основата за пресметување на придонесите е плата-

та во која е содржан персоналниот данок на доход 
пресметан согласно со Законот за персоналниот да-
нок на доход ("Службен весник на Република Македо-

нија" број 80/93, 3/94, 70/94, 71/96 и 28/97), претворен 
во бруто износ со примена на пропишаните стапки на 
соодветните фондови односно заедници. 

Член 78 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во "Службен весник на Република Македонија". 

241. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за данокот на додадена вредност, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 1 февруари 2001 година. 

Бр. 07-461/1 Претседател 
1 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ З А ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 
ВРЕДНОСТ 

Член 1 
Во Законот за данокот на додадена вредност 

("Службен весник на Република Македонија" број 
44/99, 59/99, 86/99 и 11/2000), во членот 30 став 1 во 
точката 7 по зборот "влошки" се става точка и запир-
ка, а сврзникот "и" се брише. 

Во точката 8 на крајот од реченицата точката се 
заменува со точка и запирка, а по точката 8 се 
додаваат пет нови точки 9, 10, 11, 12 и 13, кои гласат: 

"9. Минерални и хемиски ѓубрива; 
10. Средства за заштита на растенија; 
11. Медицински потрошен материјал (вата, газа, 

завои и слични производи, стерилен хируршки кетгут, 
друг стерилен материјал за хируршко зашивање, од-
носно затворање на рани, стерилна ламинарија, сте-
рилни апсорпциони средства за запирање на крварење 
во хирургијата или забарството, реагенси за определу-
вање на крвните групи, контрасни средства за радиог-
рафски испитувања, дијагностички реагенси наменети 
за употреба кај пациенти, забарски цементни и други 
полнила, цементи за реконструкција на коски, кутии и 
сетови за прва помош, препарати за забарство, РТГ -
филмови за медицинска, стоматолошка или ветери-
нарна употреба, фотографски филмови за рентгенски 
снимања); 

12. Првиот промет на станбени згради и станови, 
во оној дел во кој истите се користат за станбени це-
ли, кој ќе се изврши во период до пет години по из-
градбата и 

13. Полиетиленско платно (најлон) за потребите 
во земјоделството." 

Член 2 
Во членот 51 став 1 бројот "1.000.000" се заменува 

со бројот "1.300.000". 

Член 3 
Во членот 53 став 10 во точката 1 зборот "сери-

ски" се брише. 
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Член 4 
Во членот 54 став 2 во точката 1 зборот "сериски" 

се брише. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

242. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговија 

("Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 
43/99) и член 35 од Законот за Владата на Република 
Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6.02.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од 
нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати, така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини ден/лит. 
- МБ - 86 до 16,904 
- МБ - 98 до 18,795 
- Б М Б - 95 до 19,370 

б) Дизел гориво ден/лит. 
- Д - 1 до 19,630 
- Д - 2 до 18,967 

б) Дизел гориво ден/лит. 
- Д - 1 до 2,00 
- Д - 2 до 2,00 

в) Масло за горење ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ) до 2,00 

г) Масло за горење (мазут) до 0,25 ден/кг. 

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на 
оваа одлука, Заводот за платен промет ќе врши упла-
та во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-
инвалидско осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 
7.02.2001 година. 

Бр. 23-623/1 Претседател на Владата 
6 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

243. 
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за енерге-

тиката ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 47/97, 40/99 и 98/2000) и член 36 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 23. 01. 
2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА З А 

ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ 
ВИДОВИ ЕНЕРГИЈА 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

г) Мазут 

ден/лит. 
до 18,900 

до 11,931 ден/кг. 

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

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

б) Дизел гориво 
- Д - 1 
- Д - 2 

в) Масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 

ден/лит. 
до 50,00 
до 54,00 
до 52,00 

ден/лит. 
до 40,50 
до 39,50 

ден/лит. 
до 29,00 

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

ден/лит. 
до 2,00 
до 2,00 
до 2,00 

Член 1 
Во Методологијата за формирање на цените на од-

делни видови енергија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 43/98), точката 1.10. се менува и 
гласи: 

"1.10. Трошоците на прометот на нафтени деривати 
Утврдувањето на трошоците на прометот на наф-

тени деривати ќе се врши земајќи ги предвид елемен-
тите од оваа методологија. 

Трговските трошоци се пресметуваат во денари по 
литар за светли деривати, односно денари по килог-
рам за темни деривати." 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-308/1 
23 јануари 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

г) Масло за горење (мазут) до 12,895 ден/кг. 
Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", 

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

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

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

244. 
Врз основа на член 76 став 5 и член 77 став 4 од За-

конот за персоналниот данок на доход ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 70/94, 
71/96, 28/97 и 8/01), министерот за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
З А НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌА-
ЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ 

ДАНОК НА ДОХОД НА ЛИЧНИТЕ ПРИМАЊА 

Член 1 
Со ова упатство се уредува начинот на пресметува-

ње и плаќање на аконтациите на персоналниот данок 
на доход на личните примања согласно Законот за 
персоналниот данок на доход (во натамошниот текст: 
Законот). 
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Член 2 
Под лични примања согласно членот 14 и 14-а од 

Законот се сметаат сите приходи што ќе ги оствари 
обврзникот по основ на работен однос, како и прихо-
дите по договор за привремено или повремено врше-
ње на услуги на органите на управата, на домашните и 
странските правни лица, како и на домашните и стран-
ските физички лица кои вршат самостојна дејност, 
ако со Законот не се изземени од оданочување и тоа: 

1) плати и други дополнителни примања по основа 
на работен однос, освен примањата што се изземени 
од оданочување според член 6 на Законот; 

2) пензиите; 
3) примањата на членови на органите на управува-

ње и на органите на надзор на трговските друштва; 
4) примањата на функционери, пратеници, совет-

ници и други носители на јавни функции; 
5) надоместоци на професионални спортисти; 
6) надоместок за време на боледување; 
7) надоместок за време на отсуство од работа; 
8) надоместок за работа на судии поротници, веш-

ти лица и стечајни управници, кои немаат својство на 
вработени лица во соодветните институции или друш-
тва; 

9) надоместок на членовите на Македонската ака-
демија на науките и уметностите; 

10) плата остварена со работа во странство врз ос-
нова на работен однос заснован во земјата; 

11) секој поединечно остварен приход врз основа 
на договор за повремено или привремено вршење на 
услуги на правни и физички лица. 

Како лични примања во смисла на став 1 на овој 
член се сметаат и други примања, кои наместо во пари 
се даваат во вид на бонови, парични потврди, акции, 
стоки, или во некој друг облик кој има парична вред-
ност. 

Член 3 
Аконтациите на данокот за примањата од член 2 

од ова упатство ги пресметува и уплатува исплатува-
чот на личните примања, за секој обврзник и за секој 
поединечно исплатен износ. 

Член 4 
Основа за пресметување на аконтациите на персо-

налниот данок на личните примања од членот 2 точка 
1), 2), 5), 6), 7) и 10) на ова упатство, претставува ос-
тварената бруто плата, бруто износот на дополни-
телното примање по основ на работен однос или ост-
варената бруто пензија, намалена за придонесите ут-
врдени со членот 10 точка 1 и 2 од Законот и со чле-
нот 7 од ова упатство и намалена за личното ослобо-
дување утврдено во месечен износ согласно член 15-а, 
став 3 од Законот. 

Основа за пресметување на аконтациите на персо-
налниот данок на примањата од членот 2 точка 3), 4), 
8), 9) и 11) на ова упатство претставува остварениот 
бруто износ на личното примање. 

Пресметувањето на аконтациите на данокот се вр-
ши кога на утврдената месечна даночна основа од став 
1 и 2 на овој член ќе се применат стапките од членот 
15-а, од Законот и тоа: 

- до 30.000 денари стапка од 15% 
- над 30.000 денари стапка од 18% 

Член 5 
Ако аконтациите на персоналниот данок се прес-

метуваат на нето износ на платата што се исплатува, 
или на друг вид на лично примање утврдено од членот 
2 точка 1), 2), 5), 6), 7) и 10) на ова упатство, пресмету-
вањето на данокот се врши така што нето износот се 
намалува за личното ослободување утврдено во месе-

чен износ согласно член 15-а, став 3 од Законот и на 
утврдената основа се применуваат стапките на следни-
от начин: 

- до 25.500 денари со стапка од 15% 
[30.000*(100-15):100= 25.500] [основата * 15:85] 

- над 25.500 денари со стапка од 18% 
[основата * 18:82] 

За пресметување на аконтациите на нето личните 
примања утврдени во членот 2 точка 3), 4), 8), 9) и 11) на 
ова упатство пресметковните стапки од ставот 1 на овој 
член се применуваат без да се врши намалување за лич-
ното ослободување од членот 15-а, став 3 од Законот. 

Член 6 
Кога исплатата на платата се врши два или повеќе 

пати во текот на месецот, односно за месецот, испла-
тувачот на секоја поединечна исплата пресметува 
аконтација на данокот по стапка од 15%, односно 
пресметковно множи со 15, а дели со 85 (ако пресме-
тувањето го врши од нето платата), без да врши нама-
лување на даночната основа за износот на личното ос-
лободување. 

Со последната аконтација за месецот исплатува-
чот ќе изготви конечна пресметка на данокот на зби-
рот на сите исплати согласно начините за пресметува-
ње на данокот утврдени со ова упатство, со примена 
на пропишаните стапки. 

Вкупната даночна обврска исплатувачот ќе ја ут-
врди како разлика на пресметаниот данок со конечна-
та пресметка и платениот данок за секоја претходно 
извршена поединечна исплата за месецот. 

Член 7 
Основа за пресметување на придонесите е нето 

платата во која е содржан персоналниот данок прес-
метан согласно со Законот за персоналниот данок од 
доход ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96 и 28/97), претворен во бруто 
износ со примена на пропишаните стапки на соодвет-
ните фондови, односно заедници. 

За утврдување на бруто износот од став 1 на овој 
член се применува лично ослободување во износ од 
2.700 денари. 

Член 8 
Годишниот извештај за бруто остварените прихо-

ди пропишан со членот 77 став 2 од Законот, се подне-
сува на Образец ПДД - ГИ, кој е составен дел на ова 
упатство. 

Член 9 
Месечната пресметка на исплатувачот на плати за 

бруто пресметаните, односно исплатените плати, за 
вкупниот број на вработени лица кај исплатувачот, ут-
врден со членот 77 став 3 од Законот, се поднесува на 
Образец ПДД - МП, кој е составен дел на ова упат-
ство. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на ова упатство 

престанува да важи Упатството за начинот на пресме-
тување и плаќање на аконтациите на персоналниот 
данок од доход на личните примања по основа на ра-
ботен однос ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 5/94 и 45/95). 

Член 11 
Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-

њето во " Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 08-2384/1 Министер за финансии, 
2 февруари 2001 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 
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По извршената проверка со изворниот текст, ут-
врдено е дека во текстот на Решението за определува-
ње на опремата која може да се увезе без плаќање ца-
рина, објавено во ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 97/2000), е направена техничка грешка, 
поради што се дава 

И С П Р А В К А 
Н А Р Е Ш Е Н И Е Т О З А О П Р Е Д Е Л У В Њ Е Н А 

О П Р Е М А Т А К О Ј А М О Ж Е ДА СЕ У В Е З Е Б Е З 
П Л А Ќ А Њ Е Ц А Р И Н А 

Во точка 1, колона 2 - тарифна ознака, ред 2, на-
место бројот "8471 41 90 00" треба да стои бројот 
"8471 49 90 00". 

Во точка 1, колона 2 - тарифна ознака, ред 5, на-
место бројот "8521 90 00 00" треба да стои бројот 
"8521 90 00 10". 

Во точка 1, колона 3 - наименувана наместо збо-
рот "--Други" треба да стои зборот "--Нови". 

Бр. 23-5266/2 Од Владата на Република 
5 февруари 2001 година Македонија 

Скопје 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3728/2000, на регистарска влошка бр. 
02029634?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП за други услужни дејности А Р С 21 Игор Стоилко 
Павловски Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 38/4/20. 

Дејност: 93.02. 
Во правниот промет со трети лица ТП за други 

услужни дејности А Р С 21, Игор Стоилко Павловски 
Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 38/4/20, настапува во 
свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој 
имот. 

Лице за застапување на ТП во внатрешниот про-
мет е Игор Стоилко Павловски - управител без огра-
ничување. 

Основачи на ТП е: Игор Стоилко Павловски од 
Скопје, државјанин на Р. Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3728/2000. (29850) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2393/2000, на регистарска влошка бр. 
02031488?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП Автопревоз М О Н Т Е Н Е Г Р О 2000 ТП Муриќ Вех-
бо Кенан, ул. "Жан Жорес" 125/3-1, Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. 

Одговорно лице е Муриќ Кенан - управител, без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2393/2000. (29851) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2068/2000, на регистарска влошка бр. 
02029737?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Д О О Е Л на Друштвото за производ-
ство, трговија на големо и мало и услуги И Н О В А 
Л.Т.Д. Златко Д О О Е Л увоз-извоз Скопје, ул. "Фран-
клин Рузвелт" 4/35, Скопје. 

Се основа Друштво за производство, трговија на 
големо и мало и услуги И Н О В А Л.Т.Д. Златко ДОО-

ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" 4/35, 
Скопје со поделба. 

Основач на друштвото е: Златко Матвеев од Скоп-
је, ул. "Франклин Рузвелт" 4/35, Скопје. 

Назив: Друштво за производство, трговија на голе-
мо и мало и услуги И Н О В А Л.Т.Д. Златко Д О О Е Л 
увоз-извоз Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" 4/35, Скоп-
је. 

Скратен назив: И Н О В А Л.Т.Д. Златко Д О О Е Л 
увоз-извоз Скопје. 

Седиште: ул. "Франклин Рузвелт" 4/35, Скопје. 
Дејности: 19.20, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 

28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.40, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 55.30, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12, 
70.12, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20, 
74.40, 74.84, 92.33. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување, застапување во 
прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба, 
реекспорт, малограничен промет со соседните земји, 
меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција. 

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

Во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целокупниот свој имот. 

Управител на Друштвото е Златко Матвеев - упра-
вител без ограничувања. 

Златко Матвеев го застапува друштвото и во над-
ворешнотрговскиот промет - управител без ограничу-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2068/2000. (29852) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2069/2000, на регистарска влошка бр. 
02029736?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Д О О Е Л на Друштвото за производ-
ство, трговија на големо и мало и услуги И Н О В А -
К О М Бранислав Д О О Е Л увоз-извоз Скопје, ул. "На-
роден Фронт" 29/18, Скопје. 

Се основа: Друштво за производство, трговија на 
големо и мало и услуги И Н О В А - К О М Бранислав ДО-
О Е Л увоз-извоз Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 
29/18, Скопје, со поделба. 

Основач на Друштвото е: Бранислав Крстевски од 
Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин 24/28, Скопје. 

Назив на друштвото: Друштво за производство, тр-
говија, на големо и мало и услуги И Н О В А - К О М Бра-
нислав Д О О Е Л увоз-извоз Скопје, ул. "Народен 
Фронт" 29/18, Скопје. 

Скратен назив: И Н О В А - К О М Бранислав Д О О Е Л 
увоз-извоз Скопје. 

Седиште: ул. "Народен Фронт" 29/18, Скопје. 
Дејности: 19.20, 25.11, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 

28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.40, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 



6 февруари 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 8 - Стр. 241 

52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 55.30, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12, 
70.12, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20, 
74.40, 74.84, 92.33. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба, 
реекспорт, малограничен промет со соседните земји, 
меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција. 

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

Во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. 

Управител на Друштвото е Бранислав Крстевски -
управител без ограничувања. 

Бранислав Крстевски го застапува друштвото и во 
надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2069/2000. (29853) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2265/2000, на регистарска влошка бр. 
02029244?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП Колонијал Б Р Е З А К О М П А Н И ТП Башким Фета 
Буки, бул.. "Македонска Косовска Бригада" бр. 17/2, 
Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33. 

Основач и управител е Башким Буки. 
Во правниот промет со трети лица истапува во 

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

лица одговара со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2265/2000. (29854) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3843/2000, на регистарска влошка бр. 
02029678?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
Основањето на ТД на Друштвото за градежништво, 
промет и услуги ВОДОСТОПАНСТВО И Н Ж Е Н Е -
РИНГ, ЈВП "Водостопанство на Македонија", ДОО-
ЕЛ - Скопје, ул. "Илинденска" бр. 138. 

Основач: ЈВП "Водостопанство на Македонија" -
Скопје. 

Дејности: 01.12/2, 01.13, 01.41/3, 05.01, 05.02, 14.11, 
14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 15.20, 15.98/1, 20.10, 20.20, 
20.30, 20.40, 26.52, 26.53, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 
28.11, 28.12, 36.11, 36.12, 36.14, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 
45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.21, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.40, 50.50, 51.13, 51.15, 51.19, 51.38, 51.39, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 55.11, 55.30, 60.24, 
63.11, 61.12, 70.20, 71.32, 73.30, 74.12, 74.14, 74.15, 74.2, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.84, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓуна-
родна шпедиција, превоз на стоки во меѓународниот 
друмски сообраќај, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки, малогра-
ничен промет со СРЈ, Бугарија, Р. Албанија, и Р. Грци-
ја, реекспорт, туристички услуги, изведување на ин-
вестициони градежни работи во странство. 

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

Друштвото за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет на Друштвото е Софре Мирче-
ски - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3843/2000. (29855) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14703/99, на регистарска влошка бр. 
02029657?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД со ЗТД на Трговското друштво за 
производство, трговија, угостителство и услуги СТЕ-
ЛА КОМ Неда ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "Браќа 
Миладинови" бр. 400/13, Тетово. 

Основач: Тодоровска Неда од Тетово. 
Управител: Тодоровска Неда без ограничување. 
Дејности: 15.81/1, 20.40, 22.22, 36.14, 36.62, 31.10, 

45.21, 45.32, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 
74.84, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
74.11, 74.12, 74.13, 74.14, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, унапредување на увоз на стоки и 
услуги, привремен увоз-извоз, компензациони работи, 
посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓу-
народен транспорт на стоки. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, 
а одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14703/99. (29856) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13468/99, на регистарска влошка бр. 
02022545?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП Автотакси Б Е Ј А с ТП Аврамовски 
Андреа Ацо, с. Сопиште, Скопје. 

Основач: Аврамовски Ацо од Скопје, с. Сопиште. 
Дејности: 60.22, 60.23. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

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

лица одговара со целокупниот свој имот. 
Аврамовски Ацо - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13468/99. (29857) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 13528/99, на регистарска влошка бр. 02022537?-6-06-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ТП на Автотакси ИГОР ПРОМ ТП Игор Радко Стојко-
ски, ул. "Ѓорче Петров-7" бр. 2, Скопје. 

Дејности што ќе ги обавува трговецот поединец: 
60.21 - превоз на патници во друг копнен сообраќај ли-
ниски, 60.22 - такси превоз, 60.23 - превоз на патници 
во друмскиот друмски сообраќај, линиски, 60.24 - пре-
воз на стоки во друмскиот сообраќај. 

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

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица одговара со целиот свој имот. 

Управител на трговецот поединец е: Игор Стојко-
ски од Скопје со стан на ул. "Ѓорче Петров-7" бр. 2. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13528/99. (29858) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1347/2000, на регистарска влошка бр. 
02027959?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Друштвото за трговија на голе-
мо и мало А Н И Анета ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Пек-
љане" бр. 32, Скопје. 
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Содружник на трговското друштво е лицето: Анета 
Анастасова од Скопје, со стан на ул. "Пекљане" бр. 32. 

Дејности кои трговското друштво ќе ги обавува се: 
15.13, 15.21, 15.61, 15.81, 15.85, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 
17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 
19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.22, 21.23, 21.25, 25.12, 
25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 31.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 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, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 
63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.20/1, 
70.20/2, 70.20/3, 70.20/5, 70.31, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84. 

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе 
ги обавува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, консигнација, посредување во 
надворешнотрговскиот промет и малограничен про-
мет со соседните земји Бугарија, Грција, Албанија и 
СР Југославија. 

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

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

Управителот го претставува и застапува друштво-
то без ограничување. 

За управител на друштвото се именува Анета 
Анастасова од Скопје, која живее на ул. "Пекљане" 
бр. 32. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1347/2000. (29859) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3493/2000, на регистарска влошка бр. 
02029797?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Друштвото за транспорт, шпеди-
ција и трговија Б Р З И ШПЕД Гагарин ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, ул. "1558" бр. 43. 

Основач е: Петејчук Гагарин од Скопје, ул. "Бла-
гој Деспотов Шовел" бр. 14, Скопје. 

Друштвото е основано со Изјава за ДООЕЛ на 
05.05.2000 г. согласно ЗТД. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 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, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 72.21, 71.40, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и пос-
редување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Петејчук Гагарин од 
Скопје, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3493/2000. (29860) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3802/2000, на регистарска влошка бр. 02029602?-3-09-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за производство, услуги во градежништвото 
и рударство КАРБОН-МАК Елена и други ДОО увоз-
извоз Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 14/3. 

Скратен назив: К А Р Б О Н - М А К ДОО Скопје. 
Основачи: Баткоска Елена од Струга, ул. "Вељко 

Влаховиќ" А2/16, Баткоски Васил од Струга, ул. 
"Вељко Влаховиќ" А2/16. 

Дејности во внатрешниот промет: 25.22, 25.23, 
25.24, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 45.11, 
45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.40, 
74.83, 74.84. 

Дејности во надворешниот трговски промет: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, работи на посре-
дување во надворешнотрговскиот промет, изведување 
градежни работи во странство, продажба на стоки од 
консигнациони складишта на странски стоки. 

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

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со целокупниот свој 
имот. 

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Баткоска Елена -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3802/2000. (29861) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3690/2000, на регистарска влошка бр. 02030121?-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Трговското друштво за производство, промет и услуги 
ПЕТЦЕТАКИС - Пластика Македонче, извоз-увоз, 
ДООЕЛ Велес, ул. "Васа Кошулчева" бб. 

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
60.24, 63.21, 63.40, 74.14, 74.40, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
надворешнотрговски промет, консигнација и реек-
спорт, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со целокупниот свој имот. 

Леонидис Михаил - управител без ограничувања. 
Единствен содружник е Пластика Македониас, Зо-

на Синду Солун, Р. Грција. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3690/2000. (29867) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3963/2000, на регистарска влошка бр. 
02029538?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
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Друштвото за производство, трговија и услуги ГОР-
ДЕКС Гордана ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, 
ул. "Никола Спасиќ" бр. 16. 

Дејности: 15.13, 15.32, 15.33, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.84 15.85, 15.86, 15.89, 15.98, 
15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.21, 21.23, 
21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 25.22, 25.23, 25.24, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 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, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.33, 72.10, 72.20, 
72.60, 74.12, 74.20, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 
74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05. 

Дејности од областа на надворешнотрговскиот 
промет: надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени произво-
ди, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници, малограничен промет со Бугарија, Грција, Ал-
банија и СР Југославија. 

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

Единствен содружник на Друштвото е лицето Гор-
дана Јовановска. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Гордана Јовановска - управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3963/2000. (29868) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2234/2000, на регистарска влошка бр. 
02029631?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за угостителство, промет и 
услуги КАЛИ-КОМ Перо ДООЕЛ увоз-извоз Гевге-
лија, ул. "Таља Бикова" бр. 6, Гевгелија. 

Основач на друштвото и единствен содружник е 
лицето Калинов Перо од Гевгелија со стан на ул. "Та-
ља Бикова" бр. 6 во Гевгелија. 

Фирмата има основачки капитал од 20.000,00 дм 
или 620.000 денари. 

Управител на фирмата е Перо Калинов од Гевгелија. 
Дејности на фирмата се: 55.11, 55.12, 55.13, 55.30, 

55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 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, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4 52.45, 52.46, 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 
22.22, 22.23, 21.25, 24.30, 23.21, 15.81, 15.61/2, 15.82, 15.82/2, 
15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 15.31, 15.12, 15.13, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.21, 71.30, 73.01. 

Дејности во надворешниот промет се: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, закуп, лизинг, пос-
редување во надворешнотрговскиот промет, меѓуна-
роден транспорт на стоки во патниот сообраќај, услу-
ги во меѓународниот патен сообраќај, лон доработка. 

Друштвото одговара со имотот со кој располага. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2234/2000. (29869) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4189/2000, на регистарска влошка бр. 
02029863?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт, 
производство, трговија и услуги Ш К О Р П И О Н Драган 
ДООЕЛ увоз-извоз, с. Селемлија - Богданци. 

Основач: Савиќ Драган од Селемлија - Богданци. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 

01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 17.30, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 
17.72, 18.12, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 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, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.84, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, ус-
луги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, 
услуги на меѓународната шпедиција, посредување и зас-
тапување во прометот на стоки и услуги. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Савиќ Драган, управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4189/2000. (29871) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15838/99, на регистарска влошка бр. 
02025127?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП А С Трговија на мало Абди Сабит Зибер, ул. "Јај-
це" бр. 70, Скопје. 

Основач: Абди Сабит Зибер од Скопје, ул. "Јајце" бр. 70. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

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

лица трговецот поединец одговара лично со целиот 
свој имот. 

Абди Зибер - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

15838/99. (29872) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4051/2000, на регистарска влошка бр. 02029638?-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД 
на Друштвото за производство, услуги и трговија на го-
лемо и мало ФАТИХ- ПРОФИЛ, Зуаљ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт, ул. "Караорман" бр. 13, Тетово. 

Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
51.23, 51.16, 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, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 60.22, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.30, 
63.40, 55.40, 55.30/1, 55.30/2, 65.12/3, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународен превоз, 
транспорт на патници, меѓународен превоз, транспорт 
на стоки, реекспорт, посредување, консигнација. 

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

Друштвото за обврските сторени во правниот про-
мет одговара со сиот имот со кој располага. 

Лице управител без ограничувања се именува Зу-
аљ Лутви кој е застапник и во надворешнотрговскиот 
промет без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4051/2000. (29873) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13636/99, на регистарска влошка бр. 
02022034?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основање на Друштвото за трговија на големо и мало 
ТЕСТ, Христо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "34" бр. 
6, Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.53, 
51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30, 
55.40, 63.12, 65.12/3, 74.12, 74.13, 74.40, 74.84, 92.33, 
93.05. 

Во надворешнотрговското работење друштвото ќе 
ги обавува следните дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, комисиони работи, реек-
спорт, консигнација. 

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

За обврските во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е: Арсовски Хрис-
то - управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13636/99. (29874) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4029/2000, на регистарска влошка бр. 
02029651?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето со ЗТД на Друштвото за производство, 
трговија и услуги КУМГРОС Благоја ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Куманово, ул. "Тоде Думба" бр. 98. 

Друштвото е основано со акт од 01.06.2000 година, 
а основач е Петковски Благоја од Куманово. 

Дејности: 15.81/1, 15.82/2, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 
52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 
52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.50, 50.40/2, 51.21, 
51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 74.12, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, Друштвото одговара со сите свои средства. 

Управител на Друштвото и застапник во надво-
решнотрговски промет е Петковски Благоја (без ог-
раничување). 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4029/2000. (29875) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4196/2000, на регистарска влошка бр. 
02030035?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
Основањето ТД како ДООЕЛ на Трговското друштво 
за производство, промет, услуги, посредување и заста-
пување З А Н А извоз-увоз, Сефедин ДООЕЛ Скопје, с. 
Долно Свиларе, Кондово. 

Основач: Сефедин Алиу. 
Изјава за основање бр. ТДР 01/1/00 од 06.06.2000 

година. 
Управител: Беким Али, без ограничување. 
Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 

01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 01.30, 
02.01, 02.02, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.62, 15.71, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 16.00/1, 16.00/2, 20.10/1, 20.10/2, 
20.30, 20.40, 20.51, 21.25, 26.25, 28.11, 28.12, 28.71, 28.72, 
28.73, 50.20, 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, 51.46, 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, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 72.30, 74.20/3, 74.30, 74.40, 
74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во прометот на стоки и услу-
ги, застапување на странски физички и правни лица, дол-
горочна производствена кооперација, услуги на истражу-
вање и пружање на користење на информации и знаење 
во стопанството, инженеринг и други услуги, извоз-увоз 
на стоки и услуги во малограничниот промет со соседни-
те земји (Грција, Албанија, Србија и Бугарија). 

Неограничени овластувања. 
Целосна одговорност. 
Застапување: Беким Али. 
Овластени потписници: Сефедин Алиу, Беким 

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

4196/2000. (29876) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4021/2000, на регистарска влошка бр. 
02029653?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД со ЗТД на С А Н К О Друштво за 
угостителство, трговија и услуги, Сакип ДООЕЛ, ул. 
"Крсте Асенов" бр. 22/2-22, Скопје. 

Скратен назив: С А Н К О ДООЕЛ Скопје. 
Основач: Сакип Ибишка од Скопје, с. Брод. 
Средства: Средства за основање изнесуваат вкуп-

но: 160.000 денари или 5000 дм. 
Одговорност: не одговара, а ризикот го сноси во 

висина на основачкиот влог. 
Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 51.21, 51.31, 51.32, 

51.33, 51.34, 51.37, 51.41, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки , лица и шпедиција, консигнациона 
продажба, реекспорт, посредување и застапување на 
промет на стоки и услуги. 

Обврски и права: Друштвото во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Управител: Сакип Ибишка, с. Брод, управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4021/2000. (29877) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3378/2000, на регистарска влошка бр. 
02029031 ?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП со ЗТД на Сендвичара СПЛИТ ТП Иванка Марко 
Тренковски Скопје, ул. "Коста Новаковиќ" бр. 20/4-16. 

Основач: Иванка Марко Тренковски од Скопје, ул. 
"Коста Новаковиќ" бр. 20/4-16. 

Фирма: Сендвичара СПЛИТ ТП Иванка Марко 
Тренковски Скопје, ул. "Коста Новаковиќ" бр. 20/4-16. 

Седиште: Скопје, ул. "Коста Новаковиќ" бр. 20/4-16. 
Овластување: Трговецот поединец во правниот 

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

Одговорност: Трговецот поединец за обврските во 
правниот промет со трети лица одговара лично со це-
лиот свој имот. 

Застапување: Иванка Марко Тренковски - управи-
тел без ограничување. 

Дејности: 55.30/2. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3378/2000. (29878) 
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НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште во К О Манасти-

рец, Кавадарци, К П бр. 192, дел 2, план 001, скица 001, 
м.в. "Чавкарник", култура - нива, класа 5, со вкупна 
површина од 2326 м , во сопственост на Ристо Ристов 
од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 111, за цена од 
15.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спроти-
вно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (1219) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К П 
бр. 427-3-5 нива од 3 класа на м.в. "Требеница" во по-
вршина од 2504 м , и цела К П бр. 428-3-5 нива од 3 
класа на м.в. "Требеница" во површина од 1202 м2 (на 
лице место претставуваат една парцела) заведени во 
ПЛ бр. 871 за К О Врапчиште, сопственост на Халими 
Кадри Абдураман од с.Врапчиште, за купопродажна 
цена од 380.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (1448) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Фариш, 
К П бр. 801, дел 1, план 008, скица 021, м.в. "Падини", 
катастарска култура - лозје, класа 5, со вкупна повр-
шина од 7241 м2, и К О Фариш, К П бр. 801, дел 2, план 
008, скица 021, м.в. "Падини", катастарска култура -
пасиште, класа 4, со вкупна површина од 319 м , во 
сопственост на Марков Коло од с.Глишиќ, Кавадарци, 
видно од ИЛ бр. 32, издаден од Државен завод за гео-
детски работи, одделение за премер и катастар Кава-
дарци, за цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спроти-
вно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (1220) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Глишиќ, 
Кавадарци, К П бр. 473, дел 2, план 005, скица 003, м.в. 
"Краишта", култура - лозје, класа 3, со вкупна повр-
шина од 6252 м2, во сопственост на Глигорче Назоров 
од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 608, за цена од 
200.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спроти-
вно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (1291) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Сопот, 
Кавадарци, К П бр. 1175, план 7, скица 584, м.в. "Лака", 
култура - нива, класа 2, со вкупна површина од 1604 
м , во сопственост на Миланчо Наумов од с.Сопот, Ка-
вадарци, видно од ПЛ бр. 795, за цена од 9.000,00 дена-
ри. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спроти-
вно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (1458) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 
775/2-3-8 ливада од 4 класа на м.в. "Рупа" во површина од 
502 м2, и цела КП бр. 775/2-3-8 ливада од 4 класа на м.в. 
"Рупа" во површина од 775 м2 (на лице место 
претставуваат една парцела) заведени во ПЛ бр. 957 за 
КО Здуње, сопственост на Илјази Седат Азем од 
с.Здуње, за купопродажна цена од 650.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (1449) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3 идеален 
дел (или на л.м. 930 м2) од К П бр. 1097-4-14 нива од 3 
класа на м.в. "Камник" која целата е во површина од 
2791 м2, заведена во ПЛ бр. 755 за К О Градец, сопстве-
ност на Махмуди Буранедин, Махмуди Фадил, Махму-
ди Лазим, Махмуди Ќазим и Махмуди Садире сите од 
с.Градец, за купопродажна цена од 260.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (1053) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 357/4 
на м.в. "Браница", овошна градина 2 класа, во вкупна 
површина 600 м2 опишана по ПЛ бр. 34 на КО Слатина, 
за вкупна купопродажна цена од 81.000,00 денари, 
сопственост на Рамиз Јашари од с.Слатина - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(1216) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа К П бр. 
1886/* на м.в. "Попови Јасики", нива 4 класа, во вкуп-
на површина 1981 м2, и К П бр. 1886/* на м.в. "Попови 
Јасики", нива 4 класа, во вкупна површина 1981 м2, 
опишани по ПЛ бр. 1236 на К О Лешок, за вкупна ку-
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попродажна цена од 390.000,00 денари, сосопственост 
на Стојчевски Борче и Сучија Јекослав од Тетово, ул. 
"ЈНА" бр. 1/4. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(1217) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа К П бр. 
7676/3* на м.в. "Клјуково", нива 4 класа, во вкупна по-
вршина 2557 м2, опишана по ПЛ бр. 8061 на К О Тето-
во, за вкупна купопродажна цена од 320.000,00 денари, 
сопственост на Зибери Нервет од Тетово, ул."М.Баф-
тијари" бр. 125. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(1218) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
К П бр. 1553 на м.в. "Кучебан" класа 5, со површина од 
3437 м2, заведена во ПЛ бр. 579 за К О Лавци, сопстве-
ност на продавачот Цуцевска Ѓорѓи Евда од с.Дрмени 
- Ресен, за цена од 63.600,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија" , писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (1454) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
К П бр. 661 на м.в. "Кригли" класа 2, со површина од 
2080 м2, заведена во ПЛ бр. 137 за К О Арвати, 
сопственост на продавачот Љумани Фикрије од 
с.Крани - Ресен, за цена од 32.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-ст-
веници и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (1284) 

Се продава недвижен имот кој претставува К П бр. 
2492, на м.в. "Аџемка" нива од 4 класа, во површина 
од 4608 м2, опишана по ПЛ бр. 574 на К О Пирок, соп-
ственост на Адили Гзим од с.Пирок - Тетово, за цена 
од 783.360,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА"бр.41/А, Тетово. 

(1289) 

Се продава недвижен имот кој претставува К П бр. 
6917/1, на м.в. "Деребој" нива од 3 класа, во површина 
од 3641 м2, опишана по ПЛ бр. 8612 на К О Тетово, 
сопственост на Камили Саније од Тетово, ул. "Илин-
денска" бр. 154, за цена од 728.200,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА"бр.41/А, Тетово. 

(1290) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Неготино, 
вон, К П бр. 1254, во м.в. "Црно Поле", интензивно лоз-
је со површина од 4032 м2, во КО Неготино, вон, соп-
ственост на Атанасов Паско од Неготино, ул. "Владо 
Арсов Шпанац" бр. 52, по цена 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (1288) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Неготи-
но, вон, К П бр. 4065, во м.в. "Мечкарица", интензивно 
лозје со површина од 1403 м2, во К О Неготино, вон, 
сопственост на Камчева Родна од Неготино, ул. "29-ти 
Ноември" бр. 2, по цена 33.950,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. (1052) 

Се продава 1/2 идеален дел од земјоделско земјиш-
те на К П бр. 5702/2, план 010, скица 010, во м.в. "Голе-
ми Уши", катастарска култура нива, класа 6, во повр-
шина од 1360 м2, во К О Марена, сосопственост на Ла-
зова Зора од Кавадарци, ул."Б.Тодоров" бр. 2, за ку-
попродажна цена од 10.000,00 денари, кое земјиште е 
евидентирано во ИЛ бр. 4582, К О Кавадариц 1 вон. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (1247) 

Се продава земјоделско земјиште на К П бр. 1630, 
план 007, скица 008, во м.в."Горна Лока", катастарска 
култура и.лозје, класа 2, во површина од 3478 м , во 
К О Марена, сопственост на Захарчиев Ордан Диме од 
Кавадарци, ул. "Киро Спанџов" бр. 57, за купопродаж-
на цена од 90.000,00 денари, и кое земјиште е евиден-
тирано во ИЛ бр. 1526, К О Марена. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
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право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (1246) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Марена, и 
тоа: на К П бр. 1354, план 007, скица 003, во м.в."Горна 
Лока", катастарска култура 14100, класа 2, во површи-
на од 2270 м2, К П бр. 1355, план 007, скица 003, во м.в. 
"Горно Поле", катастарска култура 14100, класа 2, во 
површина од 1000 м2, и на К П бр. 1356, дел 4, план 007, 
скица 003, во м.в. "Горна Лока", катастарска култура 
14100, класа 2, во површина од 1610 м2, во К О Марена, 
сосопственост на по 1/4 идеален дел на Кочев Андреа 
Петар од Кавадарци, ул. "Слога" бр. 4, Камов Андреа 
Ристо од Кавадарци, ул."Слога" бр. 6 а, Камов Андреа 
Благоје од с.Марена и на Кочев Андреа Ацо од с.Ма-
рена, за купопродажна цена од 63.000,00 денари, а кое 
земјиште е евидентирано во И л бр. 1210, К О Марена 
Кавадарци 1 вон. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (1556) 

Се продава земјоделско земјиште К П бр. 653, 
план, скица 003/005, на м.в. "Јанковци", нива 4 класа со 
површина од 576 м2, во КО Бајрамовци, опишано по 
ИЛ бр. 12, за цена од 40.000,00 денари, сопственост на 
Арслановски Руфат Цеваир од с.Житинани - Дебар. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Агрон Чутра, ул. "Атанас Илиќ" бб, Де-
бар. (1110) 

Се продава дел со површина од 386м2, земјоделско 
земјиште К П бр. 458/4, дел 3, план, скица 002/005, на 
м.в. "Чука", култура пасиште 5 класа со површина од 
825 м2, во К О Џепиште, опишано по ИЛ бр. 183, за це-
на од 35.000,00 денари, сопственост на Тодоровски 
Петко Илија од Скопје, и дел со површина од 584 м2, 
од земјоделско земјиште К П бр. 461/2 на план и скица 
002/005 на м.в."Чука", култура нива 6 класа, од вкупна 
површина 1200 м2, во К О Џепиште, опишано во ИЛ 
бр. 20, за цена од 72.000,00 денари, сосопственост по 
1/2 идеален дел на Тодоровски Петко Илија и Тодоро-
вски Петко Борис. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Агрон Чутра, ул. "Атанас Илиќ" бб, Де-
бар. (1111) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа лозје на 
К П бр. 20/4, план 003, скица 003, на м.в. "Улевица", 
класа 3, со површина од 3872 м2, и пасиште на К П бр. 
20/5, план 003, скица 003, на м.в. "Улевица", класа 4, со 

површина од 151 м2, за цена од 90.000,00 денари заве-
ден во ИЛ бр. 208 за К О Возарци, сопственост на Ило 
Марков од Кавадарци, ул. "Јован Планински" бр. 25. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(1455) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
К П бр. 2989/1, план 12, скица 900, на м.в. "Село", класа 
3, со површина од 1009 м2, за цена од 30.000,00 денари 
заведен во ПЛ бр. 379 за К О Сопот, сопственост на 
Тони Стојков од с.Сопот, Кавадарци. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(1457) 

Се продава земјоделско земјиште во вкупна повр-
шина од 1403 м2, а кое се состои од нива класа 6, со по-
вршина од 697 м2, земјиште под објект во површина од 
206 м2, и двор во површина од 500 м2, и сите лежат на 
К П бр. 997, план 16, скица 20, м.в. "Село", К О Патиш-
ка Река, сопственост на Беќировски Дилавер од с.Сту-
деничани, Скопје, за цена од 83.700,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено 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 Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, 
Општина Кисела Вода, Скопје. (1425) 

Се продава земјоделско земјиште нива во вкупна 
површина од 1005 м2, класа 6, построена на К П бр. 
816/5, план 4, скица 10, м.в. "Кочинар", К О Морани, 
сопственост на Трпковска Вера ул."Никола Вапца-
ров" бр. 7, Скопје, за цена од 124.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено 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 Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, 
Општина Кисела Вода, Скопје. (1266) 

Се продава земјоделско земјиште лозје во вкупна 
површина од 576 м , кое лежи на К П бр. 627, план 3, 
скица 4, м.в. "Под Село", К О Света Петка, сопствено-
ст на Суловски Гафур од с.Света Петка, Скопје, за це-
на од 21.500,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено 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 Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, 
Општина Кисела Вода, Скопје. (1608) 
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Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, за-
едничките сопственици и сопствениците на гранични-
те парцели со парцелите К П бр. 5681/10 и 5682/10, ни-
ви 4 класа во м.в."Бел Камен"со површина од вкупно 
490 м2, К О Кучевиште, дека сопственикот на наведе-
ните парцели Дурански Стојан, ул. "Пребондова" бр. 
18, Скопје, ги продава наведените парцели по цена од 
110,00 денари за м2. 

Доколку наведените лица сакаат да го користат 
првенственото право на купување предвидено во За-
конот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 
30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат 
купопродажната цена во нотарски депозит. Во спро-
тивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. 

(1074) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, за-
едничките сопственици и сопствениците на гранични-
те парцели со парцелата К П бр. 4865, нива 6 класа во 
м.в."Лопушани"со површина од 1040 м2, и К П бр. 4865, 
нива 5 класа во м.в."Лопушани"со површина од 2073 
м2, К О Љубанци, дека сопственикот на наведените 
парцели Павловски Ангеле, ул. "Илинденска" бр. 70, 
Скопје, ги продава наведените парцели по цена од 
60,00 односно 50,00 денари за м2. 

Доколку наведените лица сакаат да го користат 
првенственото право на купување предвидено во За-
конот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 
30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат 
купопродажната цена во нотарски депозит. Во спро-
тивно, продавачите ќе ја продадат на друг купувач. 

(1279) 

Се продава земјоделско земјиште на К П бр. 3009 
во м.в."Ѓлоговец" ливада класа 4, во површина од 
2817м2, градина на К П бр. 3010 класа 4 во површина од 
185 м2 и нива К П бр. 3011, класа 4 во површина од 
2059 м2, во К О Никодин по ПЛ бр. 270, сопственост на 
Ицески Трајче од Прилеп, ул."Страшо Пинџур" бр. 
33, по цена од 180 ДЕМ за еден декар. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште грани-
чи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на излегување во " Службен весник на РМ" пис-
мено да се изјаснат за понудите, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставу-
ваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул."Јоска Јор-
даноски" бр. 2, Прилеп. (1452) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Новача-
ни, сопственост на Чакаровски Тони од Велес, ул. 
"Благој Нечев" бр. 71, и тоа: 4/60 идеален дел од кул-
тура нива, 4 бонитетна класа, површина 30134 м2, К П 
бр. 326, план 004, скица 021, м.в."Реката", заведена во 
ИЛ бр. 92 за К О Новачани. 

Наведениот имот се продава за цена од 200 ДЕМ 
во денарска противвредност. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со се-
диште на ул. "Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно, ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување.(1450) 

Се продава земјоделско земјиште К П бр. 3556, пл-
ан 20, скица 155, во м.в. "Велешки пат", 14000 класа 2, 
во површина од 2861 м2, и К П бр. 3557 м2, план 20, ски-
ца 155, во м.в. "Велешки пат", 11000 класа 4, во повр-
шина од 690 м2, и двете заведени во ИЛ бр. 19221, за 
К О Куманово, на име на сосопствениците Николовска 
Милка, Славковска Љиљана и Михајловска Владанка, 
за вкупна купопродажна цена од 150,00 денари по м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавување на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Ок-
томври" бр. 4. (1287) 

Се продава земјоделско земјиште нива К П бр. 
2344, план 6, скица 24, во м.в. "Село", класа 5, во повр-
шина од 2013 м2, заведена во ПЛ бр. 78, за К О Ораш-
ац, на име Пиригов Иван од Куманово, за вкупна ку-
попродажна цена од 40.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување 
на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Ок-
томври" бр. 4. (1420) 

Се продава недвижен имот построен на КП бр. 676, 
план 4, скица 7, во м.в. "ВИС", култура ливада со повр-
шина од 5030 м2, класа 2, во КО Петровец, по цена од 
10.000 ДЕМ во сопственост на Спасевски Никола од 
Скопје, с.Петровец, кој имот е евидентиран во ПЛ бр. 69. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се разменува, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спр-
отивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Весна Паунова, бул. "Јане Сандански" бр. 
7/16, Скопје. (1215) 

Се врши продажба на 2/4 идеален дел од земјодел-
ско земјиште К П бр. 312/5, план 5, скица 4, м.в."Село", 
култура лозје, класа 3, површина 1755 м2, во К О Кади-
но, сопственост на Крстевски Драгомир и Стоја од 
Скопје, ул. "Христо Ботев" бр. 4/4, по цена 15 ДЕМ од 
м2, во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на голасот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, 
ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. (1262) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на К П бр. 4488, план 79, скица 1, м.в."Бунарче", класа 
3 нива, со површина од 2035 м2, во К О Гостивар, соп-
ственост на Амзаи Рушан Намик од с.Дебреше, Гости-
вар, за цена од 300.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (1112) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
построено на К П бр. 1104, м.в."Жегровец", култура 
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нива, класа 1, со површина од 1846 м2, за К О Радиша-
ни, сопственост на Пирковски Стојан, за цена од 
553.800,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. 

(1073) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
построено на К П бр. 2942, м.в."Грамада", култура 
нива, класа 4, со површина од 2234 м , за К О Кучевиш-
те, сопственост на Кољевиќ Воислав, за цена од 
245.740,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. 

(1543) 

Се продава земјоделско земјиште идеална шесна-
естина од К П бр. 188, во површина од 1.69.19 ХА, кул-
тура нива, во м.в."Дабица" К О Канино, сопственост 
на Нешковски Манули од с. Канино, за продажна цена 
од 20.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците на 
парцелите што граничат со погоренаведената парце-
ла, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој 
оглас во "Службен весник на РМ", доколку се заинте-
ресирани, писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенстве-
но купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот м-р Божидар Кочов, бул."1-ви Мај" бр. 
152, Битола. (1066) 

Се продава земјоделско земјиште нива К П бр. 32, 
во м.в."Селиште" класа 7, во површина од 1583 м , К О 
Барешани, сопственост на Вангел Димовски од Бито-
ла, за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците на 
парцелите што граничат со погоренаведената парце-
ла, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој 
оглас во "Службен весник на РМ", доколку се заинте-
ресирани, писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенстве-
но купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот м-р Божидар Кочов, бул."1-ви Мај" бр. 
152, Битола. (1554) 

Се продава една идеална петина од земјоделско зем-
јиште, катастарска култура нива, класа 2, на КП бр. 2027, 
во м.в. "Тополка", во вкупна површина од 5227 м2, 
заведена во ИЛ бр. 3907, за КО Варош, сопственост на 
Урдиноски Тошко Василе од Прилеп, ул. "Климент 
Охридски" бр. 3/28, за цена од 31.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопст-
вениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (1451) 

на користење на двор со вкупна површина од 282 м2, а 
кој недвижен имот лежи на К П бр. 431/14, план 6, ски-
ца 12, на м.в. "Село", заведено во ПЛ бр. 987 за К О 
Ѓорче Петров како сосопственост на Стојановска Љу-
бица од Скопје, бул. "Црвена Армија" бр. 16, за про-
дажна цена од 1.100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија" , писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Папазов, ул. "Ѓорче Петров" бр. 22, 
Скопје. (1447) 

Се продава земјоделско земјиште - нива 2/3 идеа-
лен дел на К П бр. 3527/3, план 16, скица 39, во К О 
Кучково, м.в."Ломче", нива 7 класа, со површина од 
827 м2, сопственост на Мирчев Зоран, според ПЛ бр. 
784 на К О Кучково, за цена од 80,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спр-
отивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (1535) 

Сопственикот Крстевска Зорка, од Скопје, ул. 
"Ѓорѓи Поп Христов" бр. 4/1-7, делот од својата недви-
жност лозје 4 класа, во м.в."Пирков Рид"", на К П бр. 
6187, во површина од 1/4 односно 900 м2, според ПЛ 
бр. 891, К О Кучевиште, го продава за цена во износ од 
30,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (1483) 

Се продава земјоделско земјиште К П бр. 353, план 
3, скица 10, К О Волково, м.в."Црквиште", нива 3 кла-
са, во површина од,400 м2, по цена од 110.000,00 дена-
ри, сопственост на Ѓорѓија Јанески. 

Се повикуваат сосопствениците и соседите чие 
земјиште граничи со земјиштето што се продава, во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата, а изјавите да ги 
достават до нотар Ленка Мицајкова, ул. "Дрезденска" 
бр. 15, локал 10, Општина Карпош - Скопје. (1479) 

Кебакоски Благоја од с.К.Село, Прилеп, врши про-
дажба на својот недвижен имот заведен во ПЛ бр. 73, за 
КО Кадино Село, КП бр. 1136, м.в. "Село", нива 3 класа, 
површина 6398 м2, купопродажната цена за погоре 
наведениот недвижен имот изнесува 70.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, 
Прилеп. (1555) 

Се продава 1/4 идеален дел од недвижен имот - ку-
ќа со вкупна површина под објект од 178 м2, со право 

Се продава земјоделско земјиште и тоа К П бр. 588 
на м.в. "Габер", шума 2 класа, во вкупна површина 
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3397 м2, опишано по ПЛ бр. 9 на К О Жилче, за вкупна 
купопродажна цена од 220.000,00 денари, сопственост 
на Милевски С.Стојан од с.Жилче, Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(1629) 

Продажната цена на наведениот имот изнесува 
60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Дано Рошкоски, бул. "Гоце Делчев" зграда 
Македонија, локал 14, Прилеп. (1630) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна 
градина на К П бр. 988 на м.в. "Бојкоец" класа 4, со по-
вршина од 386 м2, заведена во ИЛ бр. 49 за К О Злата-
ри, сопственост на продавачот Нечовски Никола Јор-
дан од Ресен, за цена од 5.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (1633) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа К П бр. 
1153 м.в."Црни Слогови" нива класа 4, во површина 
од 1185 м2, опишна по ИЛ бр. 384 за К О Крклино, соп-
ственост на Ангелевски Симеон од с.Крклино, Бито-
ла, за цена од 12.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "'Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до адвокатот Митровски Трајан, бул. "1-ви Мај" бр. 
236, Битола. (1636) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
К П бр. 97 на м.в. "Врби" класа 4, со површина од 2565 
м2, заведена во ПЛ бр. 67 за К О Перово, сопственост 
на продавачот Маринчевски Борис Крсте од Ресен, за 
цена од 93.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (1631) 

Се продава дел од објект - означен како една идеална 
четвртина од КП бр. 849 на м.в."Село" во површина од 
140 м2, КО Лабуништа, сопственост на Тафилоски Емин 
од с.Лабуништа, Струга, за цена од 32.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Афрдита Билали, ул. "Струшки Кепенци" 
бр. 1, Струга. (1221) 

Се продава недвижност означена како К П бр. 
2372/1 катастарска култура нива, на м.в." Сенокос" 
класа 3, во површина од 1901 м2, К О Мислешево, Ст-
руга, сопственост на Боческа Марија од с.Мислешево, 
Струга, за цена од 359.289,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Афрдита Билали, ул. "Струшки Кепенци" 
бр. 1, Струга. (1222) 

Јошески Стојче Алексо од Прилеп, ул. "Мице Ко-
зар" бр. 38, врши продажба на својот недвижен имот 
заведен во ИЛ бр. 32561 за К О Прилеп 3/11 идеален 
дел од К П бр. 219, план 003, скица 003, во м.в. "Пово-
деници" култура нива класа 3, во површина од 5513 м2. 

Сопствениците Ѓеорѓи Божиновски од Скопје, ул. 
"АВНОЈ" бр. 14/1-5 и Цветанка Божиновска од Ско-
пје, ул."Даме Грнев" бр. 5/4-7 понудуваат на продажба 
нивното земјиште што претставува лозје К П бр. 
606/10 план 4, м.в."Кремењарник" класа 4, во површи-
на од 596 м2, К О Волково сопственост според ПЛ бр. 
616, според следните услови: за цена од 14.500 ДЕМ во 
денарска противвредност по курс на денот на плаќа-
њето, плаќањето на купопродажната цена се врши 
веднаш со склучување на договорот, а данокот на про-
мет паѓа на товар на купувачот. 

Се повикуваат соседите сопственици на земјиштата 
кои граничат со катастарската парцела предмет на по-
нудата да се произнесат во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот, дали ја прифаќаат понудената 
вредност и услови. Понудите се доставуваат со де-
понирање на купопродажната вредност кај нотарот Сло-
бодан Поповски од Скопје, ул."Даме Груев" бр. 7 мезанин. 

Во колку во назначениот рок не се депонира купо-
продажната вредност и прифатат условите кај нота-
рот, сопствениците се слободни да ја вршат продажба-
та на земјиштето на трето лице. (1278) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.1169546/98,издаден од ОВР- Струга на име 
Зеќири Џеват,с. Делогожда,Струга. (1570) 

Пасош бр.0470101 на име Киро Караџоски, ул."Кар-
пош"бр.7-3/10,Битола. (1582) 

Пасош бр.1063614/98,издаден од УВР - Куманово на 
име Јашари Реџеп,с.Опае,Куманово. (1598) 

Пасош бр. 1169069/99,издаден од УВР - Куманово на 
име Мамути Ариф,сЛипково,Куманово. (1600) 

Пасош бр.1334415/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Муса Ибраими,ул." 1" бр.228,с.Арачиново,Скопје.1602) 

Пасош бр. 159863/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Музафера Салихич,ул."А.Панов"бр.163/1-15,Скопје. 

Пасош бр.719495,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Фериз Буќи,ул."146"бр.20,Скопје. (1610) 

Пасош бр.0851032,издаден од УВР-Велес на име 
Бушевац Медина, с.Отиштино,Велес. (1611) 

Пасош бр.1133596/98 на име Куртоски Муртезан, с. 
Скудриње,Гостивар. (1614) 

Пасош бр.1297851, на име Цапа ДескоДебар. (1615) 
Пасош бр. 825232/96 на име Сали Рамиз, ул. "Браќа 

Симоски" бр. 30, Тетово. (1627) 
Пасош бр. 1109312/98, издаден од УВР - Тетово на 

име Абдил Максути, с. Радиовце, Тетово. (1137) 
Чекови од бр. 1271954 до 1271961, од тековна сметка 

бр. 5934344,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Николовски Веселин,Скопје. (1545) 

Чекови од бр. 4117120 до 4117134 и 3531561, од те-
ковна сметка бр. 13496429,издадени од Комерцијална 
банка А Д Скопје на име Божиновски Милко,Скопје. 
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Чекови бр. 235754, 235756 и 215873, од тековна смет-
ка бр. 10094564,издадени од Земјоделска банка А Д 
Скопје на име Митковски Благоја,Скопје. (1604) 

Работна книшка на име Симоновска Соња,Скопје. 
Работна книшка на име Стаменков Горан,ул. 

"Охридска"бр.53,Кочани. (1559) 
Работна книшка на име Милановски Горан, ул. 

"Карпош"бр.210/11,Куманово. (1560) 
Работна книшка на име Велкоски Трпе,ул. 15-ти 

Корпус" бр.210/11 ,Охид. (1561) 
Работна книшка на име Димовски Димче,Скопје.1572 
Работна книшка на име Митко Мехазиски,с.Блатец, 

Виница. (1573) 
Работна книшка на име Стојка Димитровска,ул. "Ни-

кола Карев бр.3,Крива Паланка. (1574) 
Работна книшка на име Усеини Дјури,Струга. (1575) 
Работна книшка на име Зиба Беким,Струга. (1576) 
Работна книшка на име Николовски Илчо,ул."Пар-

тизанска"бр.75/39,Битола. (1580) 
Работна книшка на име Николовска Марија,ул. 

"Партизанска" бр. 75/39,Битола. (1581) 
Работна книшка на име Ибрахими Салаи,Тетово. 
Работна книшка на име Муарем Камбери,Тетово. 
Работна книшка на име Менсур Исени,с.Кондово, 

Скопје. (1595) 
Работна книшка на име Крстевски Горан,Скопје. 
Работна книшка на име Азиз Сулејмани,^ Нику-

штак,Скопје. (1597) 
Работна книшка на име Раиф Љатифи,Скопје.(1601) 
Свидетелство за 8 одделение на име Максудоски 

Фарук, с. Лабуништа,Струга. (1562) 
Свидетелство за 7 одделение на име Алимоска Ад-

мира, с. Лабуништа,Струга. (1563) 
Свидетелство за 8 одделение на име Дашмир Н. 

Насуфи, с. Велешта,Струга. (1564) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ветон Јонуз 

Речи, с. Велешта,Струга. (1565) 
Свидетелство на име Кузманова Марина ул. "Балка-

нска"бр.123,Штип. (1566) 
Свидетелства за 1, 2 3, 4 година на име Мирије Баф-

тијари,Тетово. (1568) 
Свидетелство за 8 одделение на име Цемал Арифи, 

с.Шипковица,Тетово. (1569) 
Свидетелство на име Митаноски Спиро, с.Томино 

Село,Македонски Брод. (1585) 
Сдетелство за 8 одделение на име Илази Илаз, 

Тетово. (1588) 
Свидетелство за 8 одделение на име Целадини 

Мевлан,Тетово. (1591) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мехмеди Целил 

с. Пирок,Тетово. (1592) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ашим Демир, с. 

Пирок,Тетово. (1593) 
Свидетелство на име Крсто Стојчески, ул."К.Р. 

Дрнц" бр.48,Тетово. (1594) 
Свидетелство за 8 одделение,издаден од ОУ во с. 

Долно Свилари на име Зеќије Салахи, с. Радуша, 
Скопје. (1609) 

Индекс бр. 10730, издаден од Филолошки Факултет -
Скопје на име Трајчевска Радица,Скопје. (1605) 

Диплома,издадена од ММУ "Панче Арсовски" 
Скопје на име Спасева Славица н Илинден,Скопје.1599 

Здравствена книшка на име Николовска Марија,ул. 
"Партизанска"бр.75/39,Битола. (1583) 

Лична карта на име Јусуфи Ашарије,с.Желино,Те-
тово. (1590) 

Даночна картичка бр. 4017993118081, издадена од У-
права за приходи Куманово на име Аптека "Дувлис", 
Куманово. (1607) 

Чекови од бр.01043615 до 01043622, издадени од Сто-
панска банка а.д.-Скопје - Филијала - Гостивар на име 
Калина Ѓорѓиоска,ул."П.Попоски" бр. 22,Гостивар. 

Пасош бр. 159373, издаден од ОВР - Дебар на име 
Зунче Аргетим. 

Пасош ,бр. 356596/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Татјана Ѓоргоска - Филипова,ул."Добромир Хрс" бр. 
18 а,Скопје. (1618) 

Пасош бр. 357043/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Филипов Звонко, ул."Добромир Хрс"бр.18 а,Скопје. 

Пасош бр. 151813/94,издаден од УВР - Велес на име 
Димовски Анѓелко,ул."Игманска"бр.81,Велес. (1621) 

Пасош бр. 639534/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Буши Имер,ул."Јајце"бр/77,Скопје. (1623) 

Пасош бр.0858645/96,издаден од ОВР - Делчево на 
име Стоичов Орце,ул."М.Тито"бр.16,Делчево. (1632) 

Пасош бр.191706 на име Цеват Мустафи,с.Долна 
Бањица,Гостивар. (1634) 

Пасош бр. 763783/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Илиќ Драгиша, ул."Д.Поповиќ"бр2/12,Скопје. (1635) 

Пасош бр. 930374/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Јашар Кенијан,ул."Морава"бр.31,Скопје. (1640) 

Пасош бр. 1064533/97,издаден од УВР-Скопје на име 
Јашар Нешат,ул."Морава" бр.31,Скопје. (1641) 

Пасош бр.0788826/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Теофиловска Мира ул. Козјак бр. 68/3-3,Скопје. (1645) 

Пасош бр.1376293/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Ремзо Хоџиќ,ул."153"бр.40,Скопје. (1646) 

Пасош бр.0984592 на име Пецкл Бистра,ул. "Тито-
градска"бр.15,Гевгелија. (1648) 

Пасош бр.974995, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Ибова Ајша, ул."Јуриј Розентал"бр.9-а,Скопје. (1654) 

Пасош бр.1034004,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Азизи Беким,ул."М.Рајчевиќ"бр.62,Тетово. (1657) 

Пасош бр.1141352,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Шкријељ Реџеп,ул."Павле Илиќ" бр.5/2/3,Скопје.1659) 

Пасош бр. 1131934/98, издаден од УВР - Тетово на 
име Абдули Емир, с. Боговиње, Тетово. (223) 

Пасош бр.267077, издаден од УВР - Куманово на име 
Цезмије Шабани,ул."Веселин Вуевски" бр. 52, Куманово. 

Чекови од бр. 5102188 до 5102195, од тековна сметка 
бр.5167903,издадени од Комерцијална банка А Д 
Скопје на име Минковски Добре,Скопје. (1616) 

Чекови од бр.4461385 до 4461388,од тековна сметка 
бр. 7810191, издадени од Комерцијална банка А Д 
Скопје на име Чкалеска Рајна,Скопје. (1644) 

Чекови од бр.0060004200946 до 0060004200952,од тек-
овна сметка бр.06354790,издадени од Комерцијална 
банка а.д.-Скопје на име Атанасова Каролина,Скопје. 

Работна книшка на име Стојановска Соња, с. Бр-
њарци,Скопје. (1622) 

Работна книшка на име Усеин Судахан,Скопје.1624) 
Работна книшка на име Маријан Перески,Скопје. 
Работна книшка на име Дојчинов Трајче,Скопје.1626 
Работна книшка на име Каревски Јасмина,Скопје. 
Работна книшка на име Каревски Зоран,Скопје.1639 
Работна книшка на име Лазаревска Ленче,Скопје. 
Работна книшка на име Ахмед Кадри,Скопје. (1660) 
Свидетелства за 7 и 8 одделение,издадени од О У 

"Партенија Зогравски" Скопје на име Петар Рис-
товски,Скопје. (1617) 

Индекс бр. 2075,издаден од ФМУ - Скопје на име 
Александар Китевски,Скопје. (1643) 

Здравствена книшка на име Ивановски Илче, ул. "4 
Јули бр.24,Ресен. (628)_ 

НАМЕРУВАНО НАМАЛУВАЊЕ НА 
ОСНОВНА ГЛАВНИНА 

А Д Жито Битола Магнолија Д О О Битола обја-
вува оглас за намера за намалување на основната 
главница и е согласна врз основа на барање на довери-
телите да им го исплати побарувањето или да им даде 
гаранција. 

Управител, 
Мишевски Менде с.р. 

Врз основа на член 22 и 23 од Договорот за усог-
ласување на претпријатие во трговско друштво на 
Д П У Т "МПС" Владица и др. д.о.о. Куманово, управи-
телот на 01.02.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А У Т В Р Д У В А Њ Е Н А М А Л О П Р О Д А Ж Н А Ц Е Н А 

Н А П У Р И И Ц И Г А Р И Л О СИ 
1.Малопродажната цена на пурите и цигарилосите 

се утврдува како што следува во спецификацијата да-
дена во прилог на оваа одлука. 

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на нејзи-
ното донесување. 

З а "МПС" Владица и др. д.о.о. 
Управител, 

Владица Илиевски,с.р. 
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