
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, 24 октомври 2000 
Скопје 

Број 85 Год.LVI 

Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

2858. 
Врз основа на член 84 став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" број 52/91), Претседателот на Ре-
публика Македонија донесе 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

БУГАРИЈА 

Се отповикува 

I 
Г-дин Никола Тодорчевски од должноста вонреден 

и ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
во Република Бугарија. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ бр. 76/12-513 Претседател 
16 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајовски, с.р. 

Се поставува 

I 

2860. 
Врз основа на член 84 став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" број 52/91), Претседателот на Ре-
публика Македонија донесе 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ШВАЈЦАРСКАТА 

КОНФЕДЕРАЦИЈА 

Се отповикува 

I 
Г-дин Срѓан Керим, од должноста вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Република Македонија 
во Швајцарската Конфедерација. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ бр. 78/12-515 
16 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајовски, с.р. 

2859. 
Врз основа на член 84 став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен .весник на Репуб-
лика Македонија" број 52/91), Претседателот на Ре-
публика Македонија донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 

2861. 
Врз основа на член 84 став 1 алинеја 2 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" број 52/91), Претседателот на Ре-
публика Македонија донесе 

У К А З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА 

Се поставува 

I 
Г-дин Љубиша Георгиевски, за вонреден и ополно-

моштен амбасадор на Република Македонија во Ре-
публика Бугарија. 

И 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ бр. 77/12-514 Претседател 
16 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Г-дин Алајдин Демири, за вонреден и ополномош-
тен амбасадор на Република Македонија во Швајцар-
ската Конфедерација. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Указ бр. 79/12-516 Претседател 
16 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајовски, с.р. 
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Бр. 23-4693/1 
17 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2866. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 17.10.2000 го-
дина, донесе 

Р Б Ш Б Н И Б 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

9011 Оптички микроскоп, 
вклучувајќи ги и оние за 
микрофотографија, 
микрокинематографија 
или микро проекција: 

, 9011 10 00 00 -Стереоскопски мик- „ 
роскопи 
а) инакуларни микрос-
к о п НИКОН 14 парчиња 

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

Бр. 23-4692/1 Претседател на Владата 
17 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2865« 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 17.10.2000 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

9018 Инструменти и апарати 
за медицинска, хирурш-
ка, забарска и ветери-
нарна наука, вклучувај-
ќи и сцинтиграфски 
апарати, други електро-
медицински апарати и 
инструменти за испиту-
вање на видот: 

9018 90 -Други инструменти и 
апарати: 

9018 90 85 00 -Друго 
а) Сет Отоскопски и 
Офталмоскопи 57 парчиња 

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

2. Примопредавањето на средствата од точка 1 на 
оваа одлука ќе го изврши Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Република Македонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македониј а". 

Бр. 23-4743/1 , Претседател на Владата 
17 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2864. 
, Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 17.10.2000 го-
дина, донесе ' 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

2862. 
Врз основа на член И , а во врска со член 12 од Од-

луката за организација и делокруг на работа на Каби-
нетот на Претседателот на Република Македонија, до-
несувам 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I 

За член на Комисијата за помилување на Претсе-
дателот на Република Македонија се именува: 

- Никола Николовски - дипломиран правник. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 07/293 Претседател 
18 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајовски, с.р. 

2863. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 17.10.2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА САНИТЕТСКИ 

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 
1. Со оваа одлука се отстапуваат санитетски мате-

ријални средства од Министерството за одбрана на 
следните медицински центри во Република Македони-
ја и тоа: 

назив на соепството 
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9010 10 00 00 

чувајќи и апарати за 
проектирање или црта-
ње на врски на електро-
нски кола на осетливи 
полуспроводнички ма-
теријали), неспомнати 
ниту опфатени на друго 
место во оваа глава; не-
гатоскопи; екрани за 
проекција: 
-Апарати и опрема за 
автоматско развивање 
на фотографски (вклу-
чувајќи и кинемато-
графски) филм или 
хартии во ролна или за 
автоматско пренесува-
ње на снимки од разви-
ен филм на ролни на 
фотографска хартија 
а) апарат за развивање 
филмови 

8471 50 90 00 

8471 60 40 00 
8471 60 50 00 
8471 60 90 00 

8471 70 
8471 70 5100 

8524 

9 парчиња 

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

Бр. 23-4694/1 
17 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2867. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98,26/98, 36/98, 86/99,25/2000), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 17.10.2000 го-
дина, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

3707 90 
3707 90 90 00 

8471 

8471 50 

Хемиски препарати за 
фотографски намени 
(освен лакови, лепила, 
средства за лепење и 
слични препарати); не-
измешани производи за 
фотографска употреба, 
подготвени во одмерени 
дози или подготвени за 
продажба на мало во 
форма готова за упот-
реба: 
-Друго: 
-Друго 
а) тонер за ласерски 
печатар 
Машини за автоматска 
обработка на подато-
ци и нивни единици; 
магнетни или оптички 
читани, машини за 
преснимување на пода-
тоци на носители на 
податоци во кодирана 
форма и машини за 
обработка на такви 
податоци, неспомнати 
или неопфатени на 
друго место: 
-Дигитални централни 
единици освен оние од 
тар.подброеви 8471 41 
и 8471 49, кои содржат 
или не содржат во ис-
то куќиште една или 

24 парчиња 

8703 

8524 91 

8524 91 10 00 

8703 22 

8703 22 10 И 

8703 32 

8703 32 10 И 

8703 32 10 91 

две од следниве едини-
ци: мемориски едини-
ци, влезни единици, из-
лезни единици: 
"ДЕ 
а) Д 
-Друго 
а) Дигитални централ-
ни едицини 
б) модеми мрежни кар-
тички 
—Печатари 

3 парчиња 

3 парчиња 

3 парчиња 
3 парчиња 

—Тастатури - глувче 3 парчиња 
—Друго 
а) влезно излезни еди-
ници-монитор 
-Мемориски единици: 3 парчиња 

Оптички, вклучувај-
ќи и магнетно-оптички 
Плочи, ленти и други 
снимени подлоги со 
звучни или други слич-
ни феномени, вклучу-
вајќи матрици и гал-
вански отпечатоци за 
производство на пло-
чи, освен производите 
од Глава 37: • 
- З а репродукција на • 
појави освен на звук 

—Со снимени подато-
ци или програми, од 
вид кои се употребува-
ат со машини за авто-
матска обработка на 
податоци 
Патнички автомобили 
и други моторни вози-
ла главно конструира-
ни за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), вклу-
чувајќи и моторни во-
зила за комбиниран 
превоз на лица и стоки 
(од типот "караван", 
"комби", итн.) и авто-
мобили за трки: 
-Со зафатнина на ци-
линдрите над 1000 см3 

до 1500 см3: 
—Нови: 
—Патнички автомо-
били, составени 

Со вграден катали-
затор 2 парчиња 
а) Патнички автомо-
бил Форд Фокус Ам-
биент Фемили, тип на 
мотор 1,4 zetec/16B бе-
золовен, со зафатнина 
на моторот 1388 ццм, 
снага на моторот 55 
KW/75PS 
-Со зафатнина на ци-
линдрите над 1500 см3 

до 2500 см3: 
—Нови: 
—Со зафатнина на ци-
линдрите над 1500 см3 

до 2000см3: 
Патнички автомо-

били, составени 1 парче 
а) патнички автомобил 
Форд Галакси GLH, со 
зафатнина на мотор 
1896 цм, со снага на мо-
тор 80 KW/110KS, тип 
на мотор 1,9 Турбо ди-
зел 1 парче 

Патнички автомо-
били, составени 
а) Комби, број на се-
дишта 1+8, запремни-
на на мотор 2400 ццм, 

јачина на мотор 66 
КЊ/90 ПС, тип на мо-
тор 2,4 Турбо дизел 

или слика: 3 парчиња 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-4736/1 Претседател на Владата 
17 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2868. 
Државната изборна комисија, врз основа на член 8 

став 2 од Законот за локалните избори ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 46/96, 48/96 и 
56/96), на седницата одржана на 19 октомври 2000 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
Во Одлуката за именување претседатели, членови 

и заменици на општинските изборни комисии и на 
Изборната комисија на Град Скопје ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 58/2000, 62/2000, 
66/2000, 67/2000, 68/2000, 69/2000, 80/2000 и 82/2000), се 
вршат следниве изменувања и дополнувања: 

I 
1. Лазо Ѓорѓиоски, се разрешува од функцијата 

претседател на Општинската изборна комисија во Оп-
штина Струга, по негово барање. 

2. Вељо Јованоски, досегашен заменик претседа-
тел, се именува за претседател на Општинската из-
борна комисија во Општина Струга. 

Климентина Савеска се именува за заменик прет-
седател на Општинската изборна комисија во Општи-
на Струга. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Бр. 07-607/1 
19 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Државната изборна 

комисија, 
Јосиф Луковски, с.р 

2869. 
Државната изборна комисија, врз основа на член 8 

став 2 од Законот за локалните избори ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 46/96, 48/96 и 
56/96), на седницата одржана на 20 октомври 2000 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
Во Одлуката за именување претседатели, членови 

и заменици на општинските изборни комисии и на Из-
борната комисија на Град СкопЈе ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 58/2000, 62/2000, 
66/2000, 67/2000, 68/2000, 69/2000, 82/2000 и 83/2000), се 
вршат следниве изменувања и дополнувања: 

I 
1. Миле Крстески се разрешува од функцијата 

член на Општинската изборна комисија во Општина 
Тополчани, по негово барање. 

2. Крсте Нелоски се именува за член на Општин-
ската изборна комисија во Општина Тополчани. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

2870. 
Врз основа, на член 7 став 1 од Законот за инвести-

циони фондови ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 9/2000), Комисијата за хартии од вред-
ност на 16.10.2000 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНА НА ПРОСПЕКТОТ ПО ВИДОВИ 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува поблиската содржи-

на на Проспектот по видови инвестициони фондови 
(во натамошниот текст: Проспект). 

Член 2 
1. Проспектот на отворениот инвестиционен фонд 

(во натамошниот текст: отворен фонд) содржи: 

а) Податоци за отворениот фонд 
- Назив на отворениот фонд; 
- Целите и политиката на отворениот фонд; 
- Принципите на вложување на средствата; 
- Правилата за пресметување и за користење на 

приходите на отворениот фонд; 
- Местото каде може да се добијат финансиските 

извештаи; 
- Правила за утврдување на нето вредноста на имо-

тот на отворениот фонд; 
- Начинот на пресметување на износот на надомес-

тоците и трошоците за друштвото за управување со 
фондовите, депозитната банка или трети лица на то-
вар на имотот на отворениот фонд; 

- Начинот и местото на исплата на учеството во 
добивката на сопствениците на документите за удели; 

- Висината на основната главнина и правата и об-
врските на друштвото за управување со отворениот 
фонд; 

- Права и обврски на депозитната банка; 
- Начинот и постапката на информирање на соп-

ствениците на документите за удел; 
- Делот од уплатите на сопствениците на удели 

што ќе се користи за покривање на трошоците за из-
давање документи за удел и начинот на пресметување 
на тие трошоци; 

- Известувањето за развојот на отворениот фонд и 
неговата структура, како и местото и начинот на обја-
вување на тие информации; 

- Начинот на распоредување на добивката на отво-
рениот фонд; 

- Даночни права и обврски на инвеститорите; 
- Можноста за склучување опциски и термински 

работи и примена на слични инструменти и техники и 
нивното користење заради намалување на ризикот. 

- Време за кое се основа отворениот фонд и 
- Структура на инвестициите во отворениот фонд 

со состојба не постара од 15 дена од денот поднесува-
ње на податоците до Комисијата за хартии од вред-
ност (Табела 1). 

Табела 1 - Структура на видовите инвестиции во 
отворениот фонд 

Бр. 07-612/1 
20 октомври 2000 година 

, Скопје 

Претседател 
на Државната изборна 

комисија, 
Јосиф Луковски, с.р. 

датум: во денари 
/ЕВРА 

1 2 3 4 
А назив на 

издавачот 
/ознака на 

хартијата од 
вредност* 

износ на 
хартиите од 
вредност и 
учество на 
правата за 

гласање што ги 
обезбедува 
издавачот 

% од вредност на 
имотот од 

отворениот фонд 

%на целата 
емисија на 

поединечната 
хартија од . 

вредност што е 
во сопственост 
на отворениот 

Фонд 
вкупно (денари 

/ЕВРА) 
вкупно (денари 

/ЕВРА) 
Б депозити по 

видување во 
банки 

износ на 
депозитите по 

видување 

%од вредност на 
имотот од 

отворениот фонд 
вкупно (денари 

/ЕВРА) 
вкупно (денари 

/ЕВРА) 
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в орочени 
депозити кај 

банките: 
краткорочни и 

долгорочни 

износ на 
орочените 
депозити 

%од вредност на. 
имотот од 

отворениот фонд 

вкупно (денари 
/ЕВРА) 

вкупно (денари 
/ЕВРА) 

г останати 
вложувања 

износ на 
останати 

вложувања 

%од вредност на 
имотот од 

отворениот фонд 
вкупно (денари 

/ЕВРА) 
вкупно (денари 

/ЕВРА) 
А+Б+В+Г вкупно (денари 

/ЕВРА) 
колона 2 

вкупно (денари 
/ЕВРА) 
(100%) 

*3абелешка: Инвестициите во поединечни хартии 
од вредност се наведуваат според следниот редослед: 

1. Сопственички хартии од вредност 
1.1. издавачи - резиденти на РМ 
1.1.1. што котираат на берзата 
1.1.1.1. обични акции 
1.1.1.2. приоритетни акции 
1.1.2. што не котираат на берзата 
1.1.2.1. обични акции 
1.1.2.2. приоритетни акции 
(вкупно 1.1.) 
1.2. издавачи - нерезиденти на РМ 
1.2.1. што котираат на берзата 
1.2.1.1. обични акции 
1.2.1.2. приоритетни акции 
(вкупно 1.2.) 
(вкупно 1. - сите сопственички хартии од вредност) 

2. Должнички хартии од вредност 
2.1. издавачи - резиденти на РМ 
2.1.1. долгорочни (доспевање на обврските над 1 

година) 
2.1.1.1. што котираат на берзата 
2.1.1.1.1. државни 
2.1.1.1.2. единици на локална самоуправа 
2.1.1.1.3. на трговските друштва 
2.1.1.2. што не котираат на берзата 
2.1.1.2.1. државни 
2.1.1.2.2. единици на локална самоуправа 
2.1.1.2.3. на трговските друштва 
(вкупно 2.1.1.) 
2.1.2 краткорочни (доспевање на обврските до 1 

година) 
2.1.2.1. што котираат на берзата 
2.1.2.1.1. државни 
2.1.2.1.2. единици на локална самоуправа 
2.1.2.1.3. на трговските друштва 
(вкупно 2.1.2.) 
(вкупно 2.1.) 
2.2. издавачи - нерезиденти на РМ 
2.2.1. долгорочни (доспевање на обврските над 1 

година) 
2.2.1.1. што котираат на берзата 
2.2.1.1.1. државни 
2.2.1.1.2. единици на локална самоуправа 
2.2.1.1.3. на трговските друштва 
(вкупно 2.2.1.) 
2.2.2 краткорочни (доспевање на обврските до 1 

година) 
2.2.2.1. што котираат на берзата 
2.2.2.1.1. државни 
2.2.2.1.2. единици на локална самоуправа 
2.2.2.1.3. на трговските друштва 
(вкупно 2.2.2.) 
(вкупно 2.2.) 
(вкупно 2. - сите должнички хартии од вредност) 

б) Податоци за документите за удел во отворениот 
фонд 

- Видот и главните елементи на документите за 
удел, согласно член 23 од Законот за инвестициони 
фондови; 

- Содржина на правата кои произлегуваат од 
документите за удел, согласно член 22 став 2 од 
Законот за инвестициони фондови; 

- Постапката и условите за издавање и продавање 
на документите за удел; 

- Постапката и условите за откуп и исплата на до-
кументите за удел и условите под кои може да се зап-
ре нивниот откуп и исплата; 

- Постапката и местото на исплатата на докумен-
тите за удел при нивниот откуп; 

- Начинот на определување на цените на издавање 
и продавање на документите за удел; 

- Начинот, местото и динамиката на објавување на 
цените и трошоците; 

- Правната положба на сопствениците на докумен-
тите за удел. 

в) Податоци за друштвото за управување со отво-
рениот фонд (во натамошниот текст: друштво) 

- Називот, седиштето и матичниот број на друш-
твото за управување со фондот; 

- Датум на основање на друштвото и престанување 
на постоење, доколку е основано на определено вре-
ме; 

- Местото за можен увид во општите акти на друш-
твото (Статутот); 

- Број и датум на одобрението за основање на дру-
штвото; 

- Просечен број на вработени и поважни промени 
на кадрите со дефинирање на образовната структура; 

- Наведување на името, презимето, стручните ква-
лификации и работното искуство на лицата - членови 
на надзорниот одбор, членови на управниот одбор и 
директорот / раководителот на друштвото; 

- Наведување на акционерите кои директно или 
индиректно поседуваат акции во друштвото за управу-
вање, како и сите останати податоци од табелата 2. 

Табела 2 - Акционери кои поседуваат акции во 
друштвото за управување со фондови 

1 2 3 
име и живеалиште, т.е. 

целосен назив и 
седиште на 

акционерите 

износ на број на акциите 
на друштвото за 

управување и број на 
гласови во друштвото за 

управување 

% што ја претставува 
висината на тоа 

учество во вкупниот 
сопственички капитал 
на друштвото, односно 

% на акции на 
друштвото за 

управување од вкупно 
издадените акции 

вкупно вкупно 

- Висината на основачкиот капитал на друштвото 
кој е запишан во трговскиот регистар; 

- Одредби од актот за основање, односно статутот, 
кои ја утврдуваат промената на висината на/основач-
киот капитал на друштвото; 

- Настани во последните две години причинети за-
ради промена на висината на основачкиот капитал 
или на бројот на издадените акции од претходната 
емисија односно емисии; 

- Наведување на податоци за активностите на дру-
штвото во вид на табела (табела 3) за сите инвестици-
они фондови со кои управува друштвото, и тоа за пос-
ледната пресметковна година (заклучно со 31.12.2000); 

Табела 3 - Податоци за активностите на друштвото за 

1 2 3 4 
Вид на 

инвестициониот 
фонд 

Име на 
инвестициониот 

фонд 

Датум на 
започнување на 

управување со тој 
Фонд 

Висина на нето 
вредноста на 

имотот на фондот 

вкупно 
5 6 7 8 

Број на акционери 
т.е. сопственици на 

документите за 
удел 

Број на уплатените 
акции односно 
удели во оптек 

Вредност на 
единица отворен 
фонд т.е, пазарна 

цена на акциите на 
инвестиционото 

друштво 

Просечна годишна 
профитабилност на 

фондот според 
пропишана 

методологија 
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г) Резултати од работењето и нивно ревидирање 
- Приказ на податоците од завршната пресметка и 

од ревидираниот годишен извештај на друштвото за 
управување за последните две години, односно за пос-
ледната пресметковна година ако друштвото не пос-
тои две години, и тоа со главни податоци за: 

- билансот на состојба и 
- билансот на успех. 
- Приказ на податоците од завршната пресметка и 

од ревидираниот годишен извештај на фондот за пос-
ледните две години, односно за последната пресмет-
ковна година ако фондот не постои две години, и тоа 
со главни податоци за: 

- билансот на состојба 
- билансот на успех 
- преглед на финансиските текови 
- преглед на паричните текови 
- поважни појаснувања на податоците од биланси-

те. 
- Ако изминале повеќе од 9 месеци од завршување-

то на последната деловна година, треба да се прикаже 
и полугодишен биланс на состојба и биланс на успех 
на отворениот фонд, со напомена дали биле ревидира-
ни; 

- Да се наведе износот на нето добивката / загубата 
на единица имот на отворениот фонд за секоја деЛов-
на година според ревизорските извештаи; 

- Име и седиште на правното лице што ги ревиди-
рало односно ќе ги ревидира годишните извештаи на 
отворениот фонд и/или на друштвото за управување. 

д) Податоци за лицата пгго се одговорни за издава-
ње на Проспектот 

- Лицата одговорни за издавање на Проспектот ја 
даваат следната изјава: 

"Изјавуваме дека податоците наведени во Прос-
пектот се веродостојни и вистинити, односно дека во 
Проспектот се наведени сите суштествени податоци 
кои можат да влијаат на одлуката на инвеститорот 
при инвестирање во отворениот фонд." 

- Годинашната содржина на Проспектот ја потвр-
дува и потпишува одговорното лице на друштвото за 
управување. Со потпишување на Проспектот одговор-
ното лице одговара за горедадената изјава. 

- На крајот на Проспектот друштвото за управува-
ње ги наведува имињата на лицата и нивните функции 
во друштвото, како и телефонските броеви каЈ кои ку-
пувачите на документите за удели можат да добијат 
дополнителни и подетални информации во врска со 
документите за удел кои се предмет на јавна понуда. 

2. Проспектот на затворениот инвестиционен 
фонд (во натамопгаиот текст: затворен фонд) содржи: 

а) Податоци за затворениот фонд 
- Назив, седиште и матичен број на затворениот 

фонд; 
- Опис на целите и политиката на затворениот 

фонд (активно или пасивно управување на инвестици-
ите на затворениот фонд, пораст на приходот, пораст 
на капиталот и др.); 

- Намената и принципите на вложување на сред-
ствата; 

- Правилата за пресметување и за користење на 
приходите на затворениот фонд; 

- Оценка на ризикот од аспект на инвестиционата 
политика (висок, среден, низок ризик); 

- Местото каде може да се добијат финансиските 
извештаи; 

- Начинот на пресметување на износот на надомес-
тоците и трошоците за друштвото за управување со 
фондовите, депозитната банка или трети лица на то-
вар на имотот на затворениот фонд; 

- Политика на дивиденди (политика на распредел-
ба, односно реинвестирање на добивката, како и % на 
добивка кој начелно ќе се исплати на номиналната 
вредност на акцијата); 

- Даночни права и обврски на инвеститорите; 
Висината на основната главнина определена со ак-

тот за основање, односно статЈтот; 
- Известувањето за развојот на затворениот фонд 

и неговата структура, како и местото и начинот на об-
јавување на тие информации; 

- Време за кое се основа затворениот фонд; 
- Место за можен увид во општите акти на затво-

рениот фонд (статут и други огапти акти на фондот); 
- Податоци за депозитната банка и 

- Податоци (име и презиме, друштво во кое е вра-
ботен и работно искуство) за членовите на надзорни-
от одбор. 

б) Податоци за акциите на затворениот фонд 
- Одлука за издавање акции: 
- номинална вредност на акцијата 
- број на издадени акции 
- вкупна номинална вредност на целата емисија на 

акции 
- продажна вредност на акциите. 
- Содржина на правата кои произлегуваат од акци-

ите; 
- Преносливост на акциите; 
- Датум на започнување и завршување на уписот и 

уплатата на акциите; 
- Постапката и условите за упис и уплата на акци-

ите (начин, место и податоци за депозитната банка); 
- Определување на обврските за враќање на упла-

тените средства за купување на акции во случај на не-
успешна јавна понуда (Начин, место и време); 

- Политика на дивиденди (% од добивката кој на-
челно ќе се намени за дивиденди, начин, место и време 
на исплата на дивидендите, евентуално престанување 
на правата за исплаќање на дивиденди и сл.). 

в) Податоци за друштвото за управување со затво-
рениот фонд (во натамошниот текст: друштво) 

- Називот, седиштето и матичниот број на друш-
твото за управување со фондот; 

- Датум на основање на друштвото и престанување 
на постоењето, доколку е основано на определено 
време; 

- Местото за можен увид во општите акти на друш-
твото (Статутот); 

- Број и датум на одобрението за основање на дру-
штвото; 

- Просечен број на вработени и поважни промени 
на кадрите со дефинирање на образовната структура; 

- Наведување на името, презимето, стручните ква-
лификации и работното искуство на лицата - членови 
на надзорниот одбор, членови на управниот одбор и 
директорот/раководителот на друштвото; 

- Наведување на акционерите кои директно или 
индиректно поседуваат акции во друштвото за управу-
вање, како и сите останати податоци од табелата 2 од 
овој правилник; 

- Висината на основачкиот капитал на друштвото 
кој е запишан во трговскиот регистар; 

- Одредби од актот за основање, односно статутот, 
кои ја утардуваат промената на висината на основач-
киот капитал на друштвото; 

- Настани во последните две години причинети за-
ради промена на висината на основачкиот капитал. 

г) Резултати од работењето и нивно ревидирање 
- Приказ на податоците од завршната пресметка и 

од ревидираниот годишен извештај на др)гатвото за 
управување за последните две години, односно за пос-
ледната пресметковна година ако друштвото не пос-
тои две години, и тоа со главни податоци за: 

- билансот на состојба и 
- билансот на успех. 
- Приказ на податоците од завршната пресметка и 

од ревидираниот годишен извештај на фондот за пос-
ледните две години, односно за последната пресмет-
ковна година ако фондот не постои две години, и тоа 
со главни податоци за: - - - ^ 
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- билансот на состојба 
- билансот на успех 
- преглед на финансиските текови 
- преглед на паричните текови 
- поважни појаотувања на податоците од билансите. 
- Ако изминале првеќе од 9 месеци од завршување-

то на последната деловна година, треба да се прикаже 
и полугодишен биланс на состојба и биланс на успех 
на отворениот фонд, со напомена дали биле ревидира-
ни; 

- Да се наведе износот на нето добивката / загубата 
на единица имот на отворениот фонд за секоја делов-
на година според ревизорските извештаи; 

- Име и седиште на правното лице што ги ревиди-
рало, односно ќе ги ревидира годишните извештаи на 
отворениот фонд и/или на друштвото за управување. 

д) Податоци за лицата што се одговорни за издава-
ње на Проспектот 

- Лицата одговорни за издаваН>е на Проспектот ја 
даваат следната изјава: 

"Изјавуваме дека податоците наведени во Прос-
пектот се веродостојни и вистинити, односно дека во 
Проспектот се наведени сите суштествени податоци 
кои можат да влијаат на одлуката на инвеститорот 
при инвестирање во отворениот фонд." 

- Годишната содржина на Проспектот ја потврдува 
и потпишува одговорното лице на друштвото за упра-
вување. Со потпишување на Проспектот одговорното 
лице одговара за горедадената изјава. 

- На краЈот на Проспектот друштвото за управува-
ње ги наведува имињата на лицата и нивните функции 
во друштвото, како и телефонските броеви кај кои ку-
пувачите на документите за удели можат да добијат 
дополнителни и подетални тформации во врска со 
документите за удел кои се Јфедмет на јавна понуда. 

Ч^ен 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од об-

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

Бр. 01-454/1 
18 октомври 2000 година Претседател на Комисијата, 

Скопје Никола Г^уевски, с.р. 

2871. 
Врз основа на член 44 став 1 точка 2 од Законот за 

инвестициони фондови ("Службен весник на бр. 
9/00), Комисијата за хартии од вредност, на својата 
седница одржана на 16.10.2000 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КАДРОВСКА, ТЕХНИЧКА И 

ОРГАНИЗАЦИОНА ОСПОСОБЕНОСТ ПОТРЕБНИ 
ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ДРУШТВО 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ 

Член1 
Со овој правилник се утврдуваат потребните усло-

ви од кои може да се оцени кадровската, техничката и 
органцзационата оспособеност за основање и работа 
на друштвото за управување со фондови. 

Член2 
Документацијата за кадровската, техничката и ор-

ганизационата оспособеност се приложува кон бара-
њето за издавање одобрение за основање и работа на 
друштвото за управување со фондови. 

Услови за кадровска оспособеност 

ЧленЗ 
(1) Под кадровска оспособеност на друштвото за 

управување со фондови се подразбира дека друштвото 
работата ќе ја врши преку најмалку еден овластен 

учесник-лице што има положено стручен испит за вр-
шење работи со хартии од вредност или за инвестици-
оно советување, согласно член 125 од Законот за хар-
тии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/00). 

(2)Ј1;о изготвување на дополнителна регулатива од 
став 1 на овој член, Комисијата за хартии од вредност 
може да овласти лица за инвестиционо советување врз 
основа на нивото на образование и искуството на ли-
цата. 

(3) За исполнување на кадровската оспособеност, 
друштвото приложува: 

- уверение за положен посебен стручен испит за 
вршење на работи со хартии од вредност или за инве-
стиционо советување; 

- доказ дека лицата кои се вработени во друштвото 
не се осудувани за кривични дела против имотот, за 
фалсификување пари, печати и документи и за затају-
вање данок; 

- изјава од лицата кои се вработени во друштвото 
дека нема истовремено да бидат овластени за извршу-
вање работи со хартии од вредност или за инвестици-
оно советување кај друго друштво за управување со 
фондови. 

(4) Во случај звањето овластен учесник-лице што-
има положено стручен испит за вршење работи со 
хартии од вредност или за инвестиционо советување 
да е стекнато во странство, до Комисијата за хартии 
од вредност се доставува нотарски заверен превод на 
документацијата за положен посебен стручен испит. 
Лицето што поседува звање овластен ]^есник-лице 
што има положено стручен испит за вршење работи 
со хартии од вредност или за инвестиционо советува-
ње стекнато во странство, пред да добие одобрение за 
работа со хартии од вредност од Комисијата за хартии 
од вредност полага испит за познавање на соодветната 
домашна законска регулатива. 

Услови за техничка оспособеност 

Член4 
Под техничка оспособеност на друштвото за упра-

вување со фондови се подразбира дека друштвото има 
сродветен информационен, компјутерски и комугака-
ционен систем за извршување на работите што ќе ги 
врши друштвото. 

I Член 5 
' * Во постапката за издавање одобрение, техничката 

, оспособеност ја проверуваат овластени лица од Коми-
сијата за хартии од вредност. 

Услови за организациона оспособеност 

Член6 
(1) Под организациона оспособеност ца друштвото 

за управување се подразбира постоење на организа-
циони делови со кои се обезбедува ефи^асно вршење 
на работите на друштвото. ; 

(2) За исполн^ање на организационата оспособе-
ност друштвото за управување со фондови е должно 
да поднесе: 

- акт за обезбедување на деловна тајна, спречува-
ње на злоупотреба на деловна тајна, како и начинот и 
можноста за проток на информации во и надвор од 
друштвото; 

- акт за работење со странки. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 01-455/1 
18 октомври 2000 година Претседател на Комисијата, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 
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2872. 
\ Врз основа на член 5 од Законот за инвестициони 

фондови ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр'. 9/2000), Комисијата за хартии од вредност на 
16-10-2000 година, донесе 

^ П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНА НА ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА КУ-
ПУВАЊЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УДЕЛ ПРИ ОСНОВА-
ЊЕ НА ОТВОРЕНИОТ ФОНД, ОДНОСНО ЗАПЊ 

ШУВАЊЕ АКЦИИ ЦРИ ОСНОВАЊЕ 
НА ЗАТВОРЕНИОТ ФОНД 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува поблиската содржи-

на на Јавниот повик за купување на документи за удел 
при основање на отворениот фонд, односно запишува-
ње на акции при основање на затворениот фонд (во 
натамошниот текст: Јавен повик). 

Член 2 
1. Јавниот повик за прибирање парични средства 

за продавање, односно купување на документи за уде-
ли при оснбвање на отворениот инвестиционен фонд 
(во натамошниот текст: Јавен повик) содржи: 

а) Податоци за отворениот фонд 
Назив на отворениот фонд; 

- Опис на целите и политиката на отворениот 
фонд; 

- Намената и принципите на вложување на средс-
твата; 

- Оценка на ризикот од аспект на инвестиционата 
политика (висок, среден, низок ризик); 

- Начинот на распоредување и местото на исплата 
на учеството во добивката на сопствениците на доку-
ментите за удели; 

- Известувањето за развојот на отворениот фонд и 
неговата структура, како и местото и начинот на обја-
вување на тие информации; 

- Начинот и постапката на информирање на сопс-
твениците на документите за удел; 

- Време за кое се основа отворениот фрнд; 
- Место за можен увид во општите акти на отворе-

ниот фонд (статут и други општи акти на фондот) и 
- Податоци за депозитната банка. 
б) Податоци за документите за удел во отворениот 

фонд 
- Видот и главните елементи на документите за 

удел, согласно член 23 од Законот за инвестициони 
фрндови; 

- Содржина на правата кои произлегуваат од доку-
ментите за удел, согласно член 22 став 2 од Законот за 
инвестициони фондови; 

- Постапката и условите за издавање и продавање 
на документите за удел; 

- Датум на започнување и завршување на уписот и 
уплатата на документите за удел; 

- Постапката и условите за откуп и исплата на до-
кументите за удел и условите под кои може да се зап-
ре нивниот откуп и исплата; 

- Постапката и местото на исплата на документите 
за удел при нивниот откуп; 

- Начинот на определување на цените на издавање 
и продавање на документите за удел; 

- Начинот, местото и динамиката на објавување на 
цените и трошоците; 

- Политика на исплата на учеството во добивката 
на сопствениците на документите за удел. 

в) Податоци за друштвото за управување со отво-
рениот фонд (во натамошниот текст: друштво) 

- Називот, седиштето и матичниот број на друш-
твото за управување со фондот; 

- Датум на основање на друштвото и престанување 
на постоењето, доколку е основано на определено 
време; 

- Местото за можен увид во општите акти на друш-
твото (Статутот); 

- Број и датум на одобрението за основање на дру-
штвото; 

- Висината на основната главнина и правата и об-
врските на друштвото за управување со отворениот 
фонд; 

- Просечен број на вработени и поважни промени 
на каЈфите со дефинирање на образовната структура; 

- Наведување на името, презимето, струтаите ква-
лификации и работното искуство на лицата-членови 
на надзорниот одбор, членови на управниот одбор и 
директорот / раководителот на друштвото; 

- Одредби од актот за основање, односно статутот, 
кои ја утардуваат промената на висината на основач-
киот капитал на др у ^в о то ; 

- Име и седиште на правното лице што ќе ги реви-
дира годишните извештаи на отворениот фонд и на 
друштвото за управување и 

- Наведување на акционерите кои директно или 
индиректно поседуваат акции во друштвото за управу-
вање, како и сите останати податоци од табелата 1. 

Табела 1 - Акционери кои посед^аат акции во 
друштвото за управување 

1 2 3 
име и живеа-
лиште, т.е. це-
лосен назив и 
седиште на ак-
ционерите 

износ на број на 
акциите на дру-
штвото за упра-
вување и број на 
гласови џо дру-
штвото за упра-
вување 

% што ја прет-
ставува виси-
ната на тоа уч-
ество во вкуп-
ниот' сопстве-
нички капитал 
на друштвото, 
односно % на 
акции на друш-
твото за упра-
вување од вку-
пно издадени-
те акции 

вкупно вкупно 
2. Јавниот повик за прибирање парични средства 

за продавање, односно запишување на акции ири осно-
вање на затворениот инвестиционен фонд (во ната-
мошниот текст: Јавен повик) содржи: 

а) Податоци за затворениот фонд 
- Назив седиште и матичен број на затворениот 

фонд; 
- Опис на целите и политиката на затворениот 

фонд (активно или пасивно управување на инвестици-
ите на затворениот фонд, пораст на приходот, пораст 
на капиталот и др.); 

- Намената и принципите на вложување на средс-
твата; 

- Оценка на ризиќот од аспект на инвестиционата 
политика (висок, среден, низок ризик); 

- Политика на дивиденди (политика на распредел-
ба, односно реинвестирање на добивката, како и % на 
добивка кој начелно ќе се исплати на номиналната 
вредност на акцијата); 

- Висината на основната главнина определена со 
актот за осночање, односно статутот; 

- Известувањето за развојот на затворениот фонд 
и неговата структура, како и местото и начинот на об-
јавување на тие информации; 

- Начинот и постапката на информирање на сопс-
твениците на акции; 

- Време за кое се основа затворениот фонд; 
- Место за можен увид во општите акти на затво-

рениот фонд (статут и други општи акти на фондот); 
- Податоци за депозитната банка и 
- Податоци (име и презиме, друштво во кое е вра-

ботен и работно искуство) за членовите на надзорни-
от одбор. 

б) П^датоци за акциите на затворениот фонд 
- Одлука за издавање акции: 
номинална вредност на акцијата, 
број на издадени акции, 
вкупна номинална вредност на целата емисија на 

акции, 
продакна вредност на акциите. 
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- Содржина на правата кои произлегуваат од акци-
ите; 

- Преносливост на акциите; 
- Постапката и условите за издавање и продавање 

на акциите; 
- Датум на започнување и завршување н^ уписот и 

уплатата на акциите; 
- Постапката и условите за упис и уплата на акции-

те (начин, место и податоци за депозитната банка); 
- Начин на определување на цените на издавање и 

продавање на акциите; 
- Начинот, местотб и динамиката на објавување на 

цените и трошоците; 
- Определување на обврските за враќање на упла-

тените средства за купување на акции во случај на не-
успешна јавна понуда (начин, место и времеЈ; 

- Политика на дивиденди (% од добивката кој на-
челно ќе се намени за девиденди, начин место и време 
на исплата на девидендите, евентуално престанување 
на правата за исплаќање на девиденди и сл.). 

в) Податоци за друштвото за управување со затво-
рениот фонд (во натамошниот текст: друштво) 

- Називот, седиштето и матичниот број на друш-
твото за управување со фондот; 

- Датум на основање на друштвото и престанување 
на постоењето, доколку е основано на определено 
време; 

- Местото за можен увид во општите акти на друш-
твото (Статутот); 

- Број и датум на одобрението за основање на 
друштвото; 

- Просечен број на вработени и поважни промени 
на кадрите со дефинирање на образовната структура; 

- Наведување на името, презимето, стручните ква-
лификации и работнрто искуство на лицата-членови 
на надзорниот одбор, членови на управниот одбор и 
директорот/раководителот на друштвото/; 

- Наведување на акционерите кои директно или 
индиректно поседуваат акции во друштвото за управу-
вање, како и сите останати податоци од табелата 1 од 
овој правилник; 

- Висината на основачкиот капитал на друштвото 
кој е запишан во трговскиот регистар; 

- Одредби од актот за основање, односно статутот, 
кои ја утврдуваат промената на висината на основач-
киот капитал на друштвото и 

- Име и седиште на правното лице што ги ревиди-
рало, односно ќе ги ревидира годишните извештаи на 
затворениот фонд и на друштвото за управување. 

Ч л е н З 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од об-

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

Бр. 01-456/1 
18 октомври 2000 година Претседател на Комисијата, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

2873, 
Врз основа на член 16 од Законот за инвестицио-

ните фондови ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 9/2000), Комисијата за хартии од вредност, 
на седницата одржана на 16.10.2000 година донесе 

П Р А В И Л Н И К 
З А ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НЕТО ВРЕДНОСТА 

НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ 

I. Општи одредби 

Член1 
Со овој правилник се утврдуваат процедурите и 

постапката за проценка на вредноста на имотот на ин-
вестиционите фондови, за определување на нето вред-
носта на неговиот имот, за определување на нето 
вредноста на единечнирт удел кај ртворениох .фрнд. 

односно на нето вредноста по единечна акциЈа кај зат-
ворениот фонд, за утврдување на куповната и откуп-
ната цена на единечниот удел кај отворениот фонд, 
како и за изготвувањето на извештајот за нето вред-
носта на имотот на фондот. 

Ч л е н 2 
Утврдувањето на нето вредноста на имотот на 

фондот^ на нето вредноста на единечниот удел кај от-
ворениот фонд, односно на нето вреднрста по единеч-
на акција кај затворениот фонд е неопходно за подгот-
вување на проспектот на инвестициониот фонд, го-
дишниот и полугодишните извештаи, за пресметување 
на куповната цена и на цената што се исплаќа при от-
купот на уделите кај отворениот фонд, за оценка дали 
инвестициониот фонд ги почитува пропишаните бара-
ња за капиталот и за структурата на имотот, за прес-
метување на наградите (надоместоците) што инвести-
циониот фонд мрже да ги исплати на друштвото за уп-
равување со фондот, како и за други цели. 

Ч л е н З 
За целите на овој правилник употребените терми-

ни го имаат следното значење: 
Отворен фонд - претставува посебен имот, без 

својство на правно лице, чии сопственици на докумен-
ти за удел имаат право на сразмерен дел во добивката 
во фондот и право да бараат откуп на документите за 
удел; 

Затворен фонд - е акционерско друштво, кое се ос-
нова за прибирање парични средства преку јавен по-
вик за продавање на сопствени акции и вложување на 
тие средства во хартии од вредност; 

Друштво за управување со фондови - е акционер-
ско друштво чиј единствен предмет на работење е ос-
новање и управување со фондовите, во свое име и за 
сметка на сопствениците на документите за удели на 
отворените фондови и во име и за сметка на акционе-
рите на затворените фондови; 

Нето вредност на имотот на фондот - сума која се 
добива со одземање на вредноста на обврските на 
фондот од вредноста на неговиот имот; 

Извештај.за нето вредноста на имотот на фондот -
извештај пгго депозитната банка го изготвува секој 
работен ден за отворениот фонд, односно при изготву-
вањето на годишната и периодичната пресметка кај 
затворениот фонд кој е достапен до сите заинтереси-
рани лица, а задолжително се доставува до Комисија-
та за хартии од вредност; 

Книговодствена вредност - вредноста на имотот и 
на обврските на фондот забележана во неговите смет-
ководствени книги и во билансот на состојба; 

Проценета вредност - вредноста на имотот на фон-
дот која се користи за утврдување на вредноста на не-
то имотот на фондот во согласност со овој правилник; 

Проценета вредност на хартиите од вредност -
вреДноста на хартиите од вредност што го сочинуваат 
имотот на фондот, која се утврдува на начин опреде-
лен со бвој правилник; 

Фер вредност на хартиите од вредност или другиот 
имот - е цената која доброволно и без принуда ја дого-
вориле купувачот и продавачот на дадена хартија од 
вредност или имот земајќи ги предвид преовладувач-
ките пазарни услови и вообичаените фактори кои 
влијаат врз определувањето на купопродажните цени; 

Акумулирана камата - каматата која му следува на 
продавачот на обврзниците за перцодот од денот на 
последната исплатена камата до денот на продавање-
то на обврзницата; 

II. Проценка на нето имотот на фондот 

Ч л е н 4 
Вредноста на нето имотот на фондот ја утврдува 

депозитната банка на тој начин што од вкупниот имот 
ќе ја одземе вредноста на вкупните обврски. 
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Нето вредноста на имотот на фондот се искажува 
во денари и во евра, по среден курс на Народна банка 
на Република Македонија на денот на пресметување-
то. 

Член5 
Нето вредноста на имотот на отворениот фонд се 

утврдува на крајот од секој работен ден, а на затворе-
ниот фонд при изготвувањето на годишната и полуго-
дишната пресметка и по потреба. 

Структурата на имотот на отворениот и на затво-
рениот фонд и нејзината усогласеност со законската 
регулатива се утврдува на крајот од секој работен ден. 

Член 6 
Нето вредностите добиени при проценка на имо-

тот на фондот се искажуваат во Извештајот за нето 
вредноста на имотот на фондот прикажан во Анексот 
I од овој правилник. 

Структурата на имотот на отворениот и на затво-
рениот фонд и нејзината усогласеност со законската 
регулатива се искажува во Извештајот за структурата 
на имотот на инвестициониот фонд и нејзината усог-
ласеност прикажан во Анексот 2 од овој правилник. 

Член 7 
Извештајот за нето вредноста на имотот на фон-

дот, депозитната банка истиот ден го доставува до Ко-
мисијата за хартии од вредност и до друштвото за уп-
равување со фондот. 

Извештајот за с^уктурата на имотот на инвести-
циониот фонд и нејзината усогласеност се доставува 
до Комисијата и до друштвото за управување со фон-
дот еднаш месечно, на крајот од месецот. 

Друштвото за управување со фондот е должно Из-
вештајот за нето вредноста на имотот на фондот да 
им го направи достапен на сите заинтересирани стран-
ки на нивно барање. / 

Членб 
На крајот од секоја календарска (пресметковна) 

година ревизорот на друштвото за управување со 
фондот спроведува детална ревизија на начинот со кој 
истото управува со имотот на фондот, вклучувајќи ја 
и точноста и навременоста во утврдувањето на нето 
вредноста на неговиот имот. 

Покрај редовната годишна ревизија на правилнос-
та и навременоста во утврдувањето на вредноста на 
нето имотот на фондот избраниот ревизор е должен 
да спроведе уште најмалку две ненајавени ревизии на 
начинот и фреквенцијата на утврдување на нето вред-
носта на имотот на фондот. 

Извештајот и наодите од ревизијата, ревизорот е 
должен да ги достави до Комисијата за хартии од 
вредност во рок од три дена од неговото изготвување. 

Член9 
Комисијата за хартии од вредност во секое време 

може да изврши увид во правилноста и навременоста 
во утврдувањето на нето вредноста на имотот на фон-
дот. 

Доколку Комисијата за хартии од вредност утврди 
неправилности во начинот и навременоста во утврду-
вањето на нето вредноста на имотот на фондот таа 
може да преземе соодветни мерки утврдени во Зако-
нот за инвестициони фондови. 

III. Начин на утврдување на проценетата вредност 
на имотот и обврските на фондот 

Член 10 
Утврдувањето на проценетата вредност на акции-

те кои се составен дел од имотот на фондот се засно-
вува врз цената по која се тргувало на официјалниот, 
односно на неофицијалниот пазар на берзата. 

Во случаи кога со акциите кои се составен дел од 
имотот на фондот, имало тргување на официјалниот и 
на неофицијалниот пазар на берзата во текот на пос-

ледните 30 дена, тогаш се применува просечната пон-
дерирана цена во цериодот од последните 90 дена, при 
што како пондер се зема количината на истргуваните 
акции. ^ 

Доколку со конкретната акција не се тргувало во 
текот на последните 30 календарски дена сметано од 
денот на утврдувањето на проценетата вредност, то-
гаш како проценета вредност на акциите се зема пос-
ледната цена по која се тргувало намалена за 1 про-
цент за секој ден на тргување на организираниот па-
зар, сметано од денот на последното тргување до де-
нот на утврдувањето на проценетата вредност. 

Член 11 
Утврдувањето на проценетата вредност на обврз-

ниците кои се составен дел од имотот на фондот се 
засновува врз последната цена по која се тргувало на 
официЈалниот, односно на неофицијалниот пазар на 
берзата, без при тоа да се зема предвид добиената или 
платената акумулирана камата. 

Во случаи кога на денот на утврдувањето на про-
ценетата вредност на обврзниците немало тргување 
на официјалниот и на неофицијалниот пазар на берза-
та с6 конкретната обврзница, тогаш се применува пос-
ледната цена по која се тргувало во текот на послед-
ните 30 календарски^денови. 

Доколку со дадена корпоративна рбврзница не се 
тргувало во текот на последните 30 календарски дена 
сметано од денот на утврдувањето на проценетата 
вредност, тогаш како проценета вредност на обврзни-
ците се зема последната цена по која се тргувало на-
малена за 1 процент за секој ден на тргување на орга-
низираниот пазар, сметано од денот на последното тр-
гување до денот на утврдувањето на проценетата 
вредност. 

Доколку со дадена државна обврзница не се тргу-
вало во текот на последните 30 дена, тогаш проценета 
вредност на обврзницата се утврдува врз основа на 
пондерираната активна каматна стапка на банките за 
претходниот месец што ја објавува НБРМ, при што се 
користи пропорционалната метода и 360 дена во годи-
ната при пресметка на цената. 

Член 12 
Утврдувањето на проценетата вредност на благај-

ничките записи издадени од НБРМ се засновува врз 
цената по која се тргувало на пазарот на пари. 

Во случаи кога со благајничките записи, кои се 
составен дел од имотот на фондот, имало тргување на 
пазарот на пари во последните 7 дена, тогаш се приме-
нува просечната пондерирана цена во периодот од 
последните 15 дена, при што како пондер се зема ко-
личината на истргуваните благајнички записи. 

Доколку со благајничките записи на НБРМ не се 
тргувало на пазарот на пари во текот на последните 7 
дена, тогаш проценетата вредност на благајничките 
записи се засновува врз цената на благајничките запи-
си остварена на последната аукција на благајнички за-
писи на НБРМ. 

Член 13 
Утврдувањето на проценетата вредност на комер-

цијалните записи се засновува врз цената по која се 
тргувало на пазарот на пари. 

Во случаи кога со комерцијалните записи, кои се 
составен дел од имотот на фондот, имало тргување во 
текот на последните 7 дена, тогаш се применува про-
сечната пондерирана цена во периодот од последните 
15 дена, при што како пондер се зема количината на 
истргуваните комерцијални записи. 

Доколку со конкретниот комерцијален запис не се 
тргувало во текот на последните 7 дена, тогаш проце-
нета вредност на комерцијалниот запис се утврдува 
врз основа на пондерираната активна каматна стапка 
на банките за претходниот месец што ја објавува 
НБРМ, при што се користи пропорционалната метода 
и 360 дена во годината при пресметка на цената на ко-
мерцијалниот запис. 
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При утврдување на вредноста на комерцијалниот 
запис чиЈ што издавач не успева во рок да ги измири 
обврските по истиот, проценетата вредност се намалу-
ва за следните проценти: за 10% доколку доцнењето 
на измирувањето на обврските не е поголемо од 15 де-
на; за 25% доколку доцнењето на измирувањето на 
обврските е поголемо од 15 дена но не надминува 30 
дена; за 50% доколку измирувањето на обврските е со 
доцнење од над 30 дена, а помало од 45 дена; и за 100% 
доколку доцнењето на измирувањето на обврските 
што произлегуваат од комерцијалниот запис е подол-
го од 45 дена. 

Член 14 
Утврдувањето на проценетата вредност на држав-

ните записи се засновува врз цената по која се тргува-
ло на пазарот на пари. 

Во случаи со државните записи, кои се составен 
дел од имотот на фондот, имало тргување во текот на 
последните 7 дена, тогаш се применува просечната 
пондерирана цена во периодот од последните 15 дена, 
при штб како пондер се зема количината на истргува-
ните државни записи. 

Доколку со конкретниот државен запис не се тргу-
вало во текот на последните 7 дена, тогаш проценета-
та вредност на државниот запис се утврдува врз осно-
ва на пондерираната каматна стапка во последните 15 
дена остварена на пазарот на пари, објавена од страна 
на Пазарот на пари и краткорочии хартии од вредност 
а.д. Скоше, при што се користи пропорционалната ме-
тода и 360 дена во годината при пресметката на цена-
та на државниот запис. 

Член 15 
Утврдувањето на проценетата вредност на серти-

фикатите за депозит се засновува врз цената по која 
се тргувало на пазарот на пари доколку станува збор 
за сертификат за депозит со рок на достасување до ед-
на година, и врз цената по која се тргувало на офици-
јалниот, односно неофицијалниот пазар на берзата до-
колку станува збор за сертификат за депозит со рок 
на достасување над една година. 

Во случај кога со краткорочниот сертификат за 
депозит, кој е составен дел од имотот на фондот, има-
ло тргување во текот на последните 7 дена, тогаш се 
применува просечната пондерирана цена во периодот 
од последните 15 дена, при што како пондер се зема 
количината на истргуваните краткорочни сертифика-
ти за депозит. 

Доколку со конкретниот краткорочен сертификат 
за депозит не се тргувало во текот на последните 7 де-
на, тогаш проценетата вредност на краткорочниот 
сертификат за депозит се утврдујза брз основа на пон-
дерираната пасивна каматна стапкг! на орочените де-
позити кај банките/штедилниците с6 ист рок на доста-
сување како и сертификатот за депозит, објавена од 
страна на НБРМ за претходниот месец зголемена за 1 
процент, при што се користи пропорционалната мето-
да и 360 дена во годината при пресметката на цената 
на Јфаткорочниот сертификат за депозит. 

Во случај кога со долгорочниот сертификат за де-
позит, кој е составен дел од имотот на фондот, имало 
тргување во последните 30 дена, тогаш се применува 
последната цена по која се тргувалб во текот на пос-
ледните 30 календарски денови. 

Доколку со конкретниот долгорочен сертификат 
за депозит не се т р г ^ а л о во текот на последните 30 
календарски дена сметано од денот на утврдувањето 
на проценетата вредност, тогаш како проценета вред-
ност на долгорочниот сертификат за депозит се зема 
последната цена по која се тргувало намалена за 1 
процент за секој ден на тргување на организираниот 
пазар, сметано од денот на последното тргување до 
денот на утврдувањето на проценетата вредност. 

При утврдување на вредноста на сертификатот за 
депозит чиј што издавач не успева во рок да ги измири 
обврските по истиот, проценетата вредност се намалу-
ва за следните проценти: за 10% доколку доцнењето 
на измирувањето на обврските не е поголемо од 15 де-
на; за 25% доколку доцнењето на измирувањ^етр на 

обврските е поголемо од 15 дена но не надминува 30 
дена; за 50% доколку измирувањето на обврските е со 
доцнење од над 30 дена, а помало од 45 дена; и за 100% 
доколку доцнењето на измирувањето на обврските 
што произлегуваат од сертификатот за депозит е под-
олго од 45 дена. 

Член 16 
Утврдувањето на проценетата вредност на депози-

тите во финансиските институции се засновува врз 
нивната номинална вредност. 

Утврдувањето на вредноста на готовината се зас-
новува врз нивната сметководствена вредност. 

Член 17 . 
Утврдувањето на вредноста на обврските на фон-

дот се засновува врз меѓународно усвоените сметко-
водствени стандарди. 

Член 18 
При утврдувањето на вредноста на другиот имот 

за коЈ не може да се применат постапките наведени во 
членовите 10, 11,12, 13, 14, 15 и 16 од овој правилник 
ќе се применува фер цената на начин на кој таа е де-
финирана во членот 3 од овој правилник. 
IV. Постапки за определување на нето вредноста на 
единечниот удел каЈ отворениот фонд, односно на не-
то вредноста по единечна акција кај затворениот фонд 
и за утврдување на куповната и откупната цена на 
единечниот удел кај отворениот фонд 

Член 19 
Нето вредноста на единечниот удел кај отворени-

от фонд се определува на крајот од секој работен ден 
кога се утврдува и нето вредноста на неговиот имот. 

Нето вредноста на единечниот удел кај отворени-
от фонд се утврдува на тој начин што проценетата не-
то вредност на имотот на фондот ќе се подели со 
вкупниот број на единечни удели кои се регистрирани 
во Регистарот на иматели на удели на денот на кој се 
врши проценката на нето вредноста на неговиот имот. 

Член 20 
Нето вредноста на единечната акција кај затворе-

ниот фонд се утврдува на денот на изготвувањето на 
годишната сметка, на полугодишната пресметка и по 
потреба. 

Нето вредноста на единечната акција кај затворе-
ниот фонд се утврдува на тој начин што проценетата 
нето вредност на имотот на фондот ќе се подели со 
вкупниот број на акции на затворениот фонд кои се 
евидентирани во книгата на акции на фондот. 

Член 21 
Доколку во статутот и проспектот на отворениот 

фонд се предвидени посебни оптоварувања кај про-
дажната цена, односно дисконти кај от1^пната цена на 
единечните удели, тогаш куповната цена на уделот се 
утврдува кога проценетата нето вредност на единеч-
ниот удел се зголеми за соодветното оптоварување, а 
откупната цена се утврдува кога проценетата нето 
вредност на единечниот удел се намали за соодветни-
от дисконт. 

V. Завршни одредби 

Член22 
Составен дел на овој правилник се и Табелите при-

кажани во Анексот 1 и Анексот 2. 

Член 23 
За спроведување и толкување на овој правилниќ 

надлежна е Комисијата за хартии од вредност. 

Член 24 ^ 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 01-457/1 . 
18 октомври 2000 година Претседател на Комисијата, 

Скопје Никола Груевски, с.р; 







2874. 
Врз основа на член 57 став 3 од Законот за инвес-

тиционите фондови Г'Службен весник на Република 
Македонија" бр. 9/2000), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на 16.10.2000 година, 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВА-

ЊЕ НА ИНФОРМАЦИИТЕ ДО КОМИСИЈАТА ЗА 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД СТРАНА НА ДРУШ-

ТВАТА 3А УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ 
Член1 

Со овој правилник се регулира начинот и условите 
за доставЈшање на информациите што тоуштвото за 
управување со фондови ги доставува до Комисијата за 
хартии од вредност. 

Член2 
Друштвото за управување со фондови (во ната-

мошниот текст: друштвото) до Комисијата за хартии 
од вредност (во натамошниот текст: Комисијата) дос-
тавува: 

- редови извештаи и 
- извештаи по настанати прбмени. \ ' 

Член 3 
Како редовни извештаи се сметаат годишните фи-

нансиски извештаи на- друштвото, годишните финан-
сиски извештаи на фондовите со кои управува друш-
твото и кварталните финансиски извештаи на фондо-
вите со кои управува друштвота. 

Член4 
Друштвото доставува до Комисијата ревидирани 

годишни финансиски извештаи во рок од три месеци 
од усвојувањето на завршната сметка на друштвото. 
Годишните финансиски извештаи се изготвуваат во 
согласност со меѓународните сметководствени стан-
дарди. 

Член5 
Друштвото доставува до Комисијата ревидирани 

годишни финансиски извештаи за секој фонд со кој 
управува во рок од три месеци од усвојувањето на за-
вршната сметка на фондот. 

Член 6 
Друштвото доставува до Комисијата квартални 

финансиски извештаи.за секрј фонд со кој управува во 
рок од два месеци од изминувањето на кварталот. 
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Член7 
Како причини за доставување на извештаи по нас-

танати промени до Комисијата од страна на Друштво-
то се сметаат: 

1. измените и дополнувањата на статутот на друш-
твото за управување со фондови; 

2. доколку капиталот на друштвото падне под из-
носот пропишан со член 44 став 1 точка 1 од Законот 
за инвестиционите фондови; 

3. вложувањата на сопствен капитал во други прав-
ни лица, доколку износот на вложувањето изнесува 
повеќе од 10% од капиталот на Друштвото; 

4. промени во органите на управување и раководе-
ње на друштвото, и тоа на: 

- промени во структурата на органите на управува-
ње и раководење; ^ 

- промена на лични податоци на член на органот на 
управување: име и презиме и сл; 

- покренувањето на прекршочна или кривична 
постапка од финансиски карактер против член на уп-
равата; и сл. 

5. промени во основачите на друштвото, односно 
во сопственичката структура на друштвото; 

6. нова емисија на хартии од вредност; 
7. тешкотии во тековната ликвидност; 
8. издавањето на проспекти на инвестиционите 

фондови со кои управува друштвото и нивните измени 
и дополнувања; 

9. секоја промена што значајно би влијаела врз од-
луката за инвестирање на инвеститорот во фонд со кој 
управува друштвото; 

10. откажување на вршењето на ревизија од овлас-
тениот и именуван ревизор на друштвото и на фондот. 

11. други промени кои се од битно значење за ра-
ботата на друштвото. 

Член 8 
Друштвото ја исполнува обврската за известување 

на Комисијата по член 7 точка 1 од овој правилник со 
доставување на судска заверка на извршените измени 
и дополнувања на статутот на друштвото за управува-
ње со фондови во рок од 7 дена рд уписот на промена-
та при надлежниот суд. 

Член9 
Друштвото ја исполнува обврската за известување 

на Комисијата по член 7 точка 2 од овој правилник со 
доставување на информација за износот на капиталот 
на друштвото, износот на минималниот потребен ка-

Јтитал за вршење на дејноста согласно Законот за ин-
вестиционите фондови и причината за намалувањето 
на капиталот под минимално ниво утврдено со Зако-
нот за инвестиционите фондови. Информацијата до 
Комисијата се доставува во рок од 3 дена од денот на 
намалувањето на капиталот под минималното ниво. 

Член 10 
Друштвото ја исполнува обврската за известување 

на Комисијата по член 7 точка 3 од овој правилник со 
доставување на известување до Комисијата во рок од 
3 дена од денот на вложувањето. 

Член 11 
Друштвото ја исполнува обврската за известрање 

на Комисијата по член 7 точка 4 и точка 5 од овој пра-
вилник со доставување на информација за настанати-
те промени во рок од 3 дена од денот на промената. 

Член 12 
Друштвото ја исполнува обврската за известување 

на Комисијата по член 7 точка 6 од овој правилник со 
доставување на известување до Комисијата за реали-
зацијата на одобрената емисија на хартии 6д вредност 
на начин и под услови уредени со член 52 став 4 од За-
конот за хартии од вредност ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 63/2000). 

Член 13 
Друштвото ја исполнува обврската за известување 

на Комисијата по член 7 точка 7 од овој правилник со 
доставување на известување до Комисијата во рок од 
3 дена од денот на утврдување на тешкотиите во 
тековната ликвидност., 

Член 14 
Друштвото ја исполнува обврската за известување 

на Комисијата по член 7 точка 8 од овој правилник со 
доставување на примерок од проспектот на инвести-
ционите фондови со кои управува и примерок од нив-
ните измени и дополнувања, во рок од 3 дена од денот 
на првото издавање на проспектот или денот на прво-
то објавување на измените и дополнувањата на прос-
пектот. 

Член 15 
Друштвото ја исполнува обврската за известување 

на Комисијата по член 7 точка 9 од овој правилник со 
доставување на информација за секоја промена што 
значајно би влијаела врз одлуката за инвестирање на 
инвеститорот во фондот со кој управува друштвото, 
во рок од 3 дена од денот на настанувањето на проме-
ната. 

Член 16 
Друштвото ја исполнува обврската за известување 

на Комисијата по член 7 точка 10 од овој правилник со 
доставување на информација за откажувањето на из-
вршувањето на ревизијата од овластен и именуван ре-
визор и изјава од ревизорот за причините за откажу-
вањето на ревизијата во рок од 3 дена од денот на от-
кажувањето. 

Член 17 
Друштвото доставува известување до Комисијата 

за други промени неспомнати во член 7 точки 1,2,3,4, 
5, 6, 7, 8, 9 и 10 од овој правилник кои се од битно зна-
чење за работите на фондот во рок од 3 дена од наста-
нувањето на промената. 

Член 18 
Известувањата до Комисијата за хартии од вред-

ност треба да бидат архивски заверени од друштвото и 
потпишани од овластено лице на друштвото. 

Член 19 
. Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Број 01-458/1 
18 октомври 2000 година Претседател на Комисијата, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

2875. 
Врз основа на член 55, став 3 од Законот за инвес-

тициони фондови ("Службен весник на Република 
МакедониЈа", бр. 9/00), Комисијата за хартии од вред-
ност, на својата седница одржана на 16.10.2000 година, 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА РА-
БОТЕЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ФОНДОВИ, 
ДРУШТВАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИ-
ЦИОНИТЕ ФОНДОВИ И ДЕПОЗИТНИТЕ БАНКИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат условите, предме-

тот и начинот на вршење контрола на друштвото за 
управување со фондовите, инвестиционите фондови и 
депозитните банки во делот на работењето со инвес-
тиционите фондови и постапката при преземањето 
мерки за отстранување на утврдените неправилности со 
контролата. 

Член2 
Под неправилности во смисла на овој правилник се 

подразбираат состојбите и активностите на друштвата 
за управување со фондовите, инвестиционите фондо-



Стр. 4956 -Бр. 85 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБ ЛИКА МАКЕДОНИЈ А 24 октомври 2000 

ви и депозитните банки во делот на работењето на ин-
вестиционите фондови што можат да ја загрозат ста-
билноста и сигурноста на нивното работење, оствару-
вањето и заштитата на правата на инвеститорите, од-
носно стабилноста и сигурноста на пазарот на капи-
тал. 

ЧленЗ 
Со контролата од член 1 на овој правилник, Коми-

сијата за хартии од вредност особено ги проверува: 
- законитоста во работењето; 
- континуитетот во исполнување на условите за ос-

новање и работа на друштвото за управување со фон-
довите, инвестиционите фондови и депозитните банки 
во делот на работеЊето на инвестиционите фондови; 

- точност на податоците во проспектот, јавниот по-
вик и на другите документи кои се во врска со основа-
ње и функционирање на друштвата за управување со 
фондовите, инвестиционите фондови и депозитните 
банки во делот на работењето на инвестиционите 
фондови; 

- точноста на поднесените финансиски извештаи 
до Комисијата; , 

- правилноста на материјално-финансиско работе-
ње; 

- заштита на правата на инвеститорите; 
- начинот на утврдување на финансиските резулта-

ти и нивната распределба; 
- обезбедување на ликвидноста; 
- адекватноста и квалитетот на управувањето; 
- начин на раководење со портфолиото на фондо-

вите. 
Член4 

По потреба Комисијата за хартии од вредност ги 
контролира и другите елементи на ' работењето на 
друштвата за управување со фондовите, инвестицио-
ните фондови и депозитните банки во делот на рабо-
тењето со инвестиционите фондови кои, директно или 
индиректно, делуваат на нивната ликвидност, рента-
билност и профитабилност, односно на нивната ста-
билност и сигурност. 

Член5 
Комисијата за хартии од вредност врши континуи-

рана посредна контрола преку анализа на прегледите 
и податоците што друштвата за управување со фондо-
вите, инвестиционите фондови и депозитните банки 
во делот на работењето со инвестиционите фондови 
се должни да ги доставуваат до Комисијата, согласно 
постојните прописи, како и на документи од други суб-
јекти кои се поврзани и имаат интерес од работењето 
на фондовите. 

Членб 
Според однапред подготвена програма и по потре-

ба, Комисијата за хартии од вредност, со или без прет-
ходна најава, врши непосредна контрола со увид кај 
друштвото за управување со фондови, инвестициони-
те фондови и депозитните банки и кај други субјекти 
поврзани со нивното работење и тоа: 

- непосредна контрола со ограничен обем на од-
делни елементи од работењето, и 

- целосна непосредна контрола на работењето. 

Член7 
Контролата се врши врз основа на решение на 

претседателот на Комисијата за хартии од вредност, 
со кое се определуваат овластените работници за вр-
шење на контролата. 

Член 8 
Друштвата за управување со фондовите, инвести-

ционите фондови, депозитните банки и другите суб-
јекти поврзани со нивното работење должни се да 
обезбедат услови за непречено вршење на контролата 
од страна на овластените лица на Комисијата за хар-
тии од вредност. 

Член 9 
Овластените лица на Комисијата за хартии од 

вредност можат без ограничување да ги прегледуваат 
деловните книги и други документе на дауштвата за 

управување со фондовите, инвестиционите фондови, 
депозитните банки во доменот на работењето со ин-
вестиционите фондови и другите субјекти поврзани со 
нивното работење. 

Член 10 
За состојбите и активностите утврдени со контро-

лата, овластените работници изготв^аат записник и 
го доставуваат до друштвото за управување со фондо-
ви и депозитната банка и другите субјекти поврзани со 
нивното работење. 

Друштвата за управување со фондовите, инвести-
ционите фондови, депозитните банки и другите суб-
јекти поврзани со нивното работење имаат право на 
приговор на записникот во рок од осум работни дена 
од денот наприемот на записникот. 

Член 11 
Доколку неправилностите утврдени со контролата 

се од помал обем и немаат поголемо влијание врз фи-
нансиското работење, водењето на деловните книги и 
финансискиот резултат, Комисијата за хартии од 
вредност ќе донесе решение со кое ќе му наложи на 
друштвото за управуање со фондовите и депозитната 
банка, утврдените неправилности да ги отстрани во 
определен рок, кој не може да биде подолг од о с ^ дена. 

Друштвото за управување со фондови е должно во 
определениот рок од став 1 од овој член да ги отстра-
ни неправилностите и да ја извести Комисијата, со 
приложување на докази дека недостатоците или неп-
равилностите се отстранети или исправени. 

Член12 : 
Доколку неправилнрстите утврдени со контролата 

се посуштински и од поголем обем, Комисијата за хар-
тии од вредност ќе побара од друштвото за управува-
ње со фондови и депозитната оанка во рок не подолг 
од триесет дена да ги отстрани неправилностите. 

Член 13 
Доколку друштвото за управување со фондови и 

депозитната оанка не ги отстранат неправилностите 
утврдени со контролата, Комисијата за хартии од 
вредност понатаму ќе делува согласно надлежностите 
што ги има со Законот за инвестиционите фондови 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
9/2000) и другите позитивни правни прописи. 

Член 14 
Во случај на утврдување на неправилности при ра-

ботењето, трошоците за извршената контрола паѓаат 
на товар на друштвото за управување на фондовите, 
односнб депозитната банка. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 01-459/1 
18 октомври 2000 година Претседател на Комисијата, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

2876, 
Врз основа на член 50 од Законот за инвестициони 

фондови ("Службен весник на Република Македони-
ја", бр. 9/00), Комисијата за хартии од вредност, на 
својата седница одржана на 16.10.2000 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
3 А ВИСИНАТА И Н АЧИНОТ НА УПЛАТА Н А 

АКЦИИТЕ НА ДРУШТВОТО 3А УПРАВУВАЊЕ 
СО ФрНДОВИТЕ ВО ЗАТВОРЕНИОТ ФОНД 

Член1 
Со овој правилник се утврдува висината и начинот 

на уплата на средствата за купување на акции од зат-
ворениот инвестиционен фонд од страна на друштво-
то за управување со фондот. 

Член2 
При основање на затворениот фонд, друштвото за 

управување со фондовите може да уплати акции од 
затворениот фонд најмногу 20% од основната главни-
на на фондот. 
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ЧленЗ 
Друштвото за управување со фондови не смее да 

ги продава акциите од член 2 од овој правилник доде-
ка управува со тој затворен фонд. 

Член4 
Друштвото за управување со фондови не може да, 

купи акции од затворениот фонд и кога затворениот 
фонд ја зголемува основната главнина преку нова 
емисија на акции. 

Член5 
Акциите на затворениот фонд, кои ги уплатува 

друштвото за управување со фондови, се плаќаат во 
парични средства и мораат да бидат уплатени во це-
лост на сметката на фондот, пред уписот на затворе-
ниот фонд во трговскиот регистар. 

Член 6 
Доколку друштвото за управување со фондови уп-

равува со повеќе затворени фондови, тоа може да за-
пише и уплатни акции од сите затворени фондови со 
кои управува, во висина утвредна во член 2 од овој 
правилник. 

Член 7 
За работи во врска со висината и начинот на упла-

та на акциите од затв;орениот фонд кои ги купува 
друштвото за управување со фондови, кои не се ут-
врдени со овој правилник се применуваат одредбите 
од Законот за хартии од вредност и Законот за тргов-
ските друштва. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објав>рањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 01-460/1 
18 октомври 2000 година 

Скопје 
Претседател на Комисијата, 

Никола Груевски, с.р. 

2877. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски 
работи донесува 

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

вижностите на катастарската општина Трново - Оп-
штина Крива Паланка. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

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

Бр. 09-4790/1 
17 октомври 2000 година 

Скопје 

Директор, 
дипл.правник Горѓи Лазески, с.р. 

2878. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски 
работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската оппггина Совиќ - Оп-
штина Бач. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македони|а". 

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

Бр. 09-4791/1 
17 октомври 2000 година 

Скопје 

Директор, 
дипл.правник Горѓи Лазески, с.р. 

2879. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски 
работи донесува 

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

вижностите на катастарската општина Грумази - Оп-
штина Новаци. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

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

Бр. 09-4792/1 
17 октомври 2000 година 

Скопје 

Директор, 
дипл.правник Горѓи Лазески, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕI - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје I - Скопје поведена е 

постапка за исполнување на договор за купопродажба 
по тужбата на тужителите Цветанка Абрашева и Хр-
исто Абрашев, двајцата од Скопје, со полномошник 
адвокат Радосава Зечевиќ, против тужените Билјана 
Стојанов и Драган Стојанов со непозната адреса на 
живеење во СР Југославија. 

За привремен застапник на тужените им се опреде-
лува Вера Самарџиева адвокат од Скопје. Привреме-
ниот застапник ќе ги застапува тужените се до нивно-
то јавување во спорот, односно до правосилното завр-
шување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39933) 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје поведена е 
постапка за исполнување на договор по тужбата на ту-
жителот Љубомир Нацев од Скопје, бул."АВНСЈ^Ј" бр. 
72/1 - А, против тужениот Никола Б(ј)шковски од Ско-
пје, сега со непозната адреса во САД. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
30 дена по распишувањето на огласот или да одреди 
полномошник кој пред судот ќе ги штити неговите ин-
тереси. Во спротивно, на тужениот ќе му биде одреден 
привремен застапник кој ќе го застапува пред судот до 
правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVIII. П.бр. 
1960/2000. (40067) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Основниот суд Скопје II - Скопје заведен е спор за 

исполнување на договор по тужба на тужителот Едх-
ем Умер против тужениот Кадри Демиров од Скопје 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот, да ја достави 
својата точна адреса, или да постави полномошник кој 
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ќе ги штити неговите права во текот на постаката. Во 
спротивно, судот ќе му постави привремен застапник 
од редот на адвокатите кој ќе ги штити неговите пра-
ва и интереси во постапката до правосилното завршу-
вање на спорот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII. П.бр. 
2060/00. (39521) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, како првостепен 
парничен суд и тоа со судијата Зора Треневска како 
претседател на советот, за утврдување право на сопст-
веност на недвижен имот, постапувајќи по тужбата на 
тужителката Мурвета Демировиќ од с.Батинци, Скоп-
ско, против тужените Абид Демировиќ, Фахо Тахиро-
виќи и други. 

На тужениот Синан Демировиќ со непозната адре-
са на живеење му се поставува привремен застапник и 
тоа адвокатот Наташа Огњановска ул."Пајко Маало" 
бр. 6, Скопје, кој ќе го застапува тужениот додека тој 
или негов полномошник не се појават пред судот, или 
додека ЦСР не го извести судот дека на тужениот му 
поставил старател. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV. П.бр. 
2084/98. (38713) 

Основниот суд Скопје II - Скопје заведен е спор за 
долг од 800 ДЕМ по тужба на тужителот "Дански со-
вет за бегалци" ул."Дренок" бб, Скопје, против туже-
ниот Галаб Мартиновски од Скопје, со непозната ад-
реса на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот да ја достави сво-
јата точна адреса или да постави полномошник кој ќе 
ги штити неговите права во текот на постаката. Во сп-
ротивно, судот ќе му постави привремен застапник од 
редот на адвокатите, кој ќе ги штити неговите права и 
интереси во постапката до правосилното завршување 
на спорот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, V. П.бр. 
325/00. (38526) 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 
Основниот суд во Битола по предлог на Бошко и 

Богоја Тодоровски двајцата од с.Брод - огаптина Бач, 
поведе постапка за докажување на смртта на Илија 
Велјанов Тодоровски, роден на 26.07.1896 година, во с. 
Брод општина Бач, наводно погубен на ден 30.07.1946 
година. 

Се повикува секое лице кое нешто знае за смртта 
на Илија Тодоровски или за неговиот живот, без одла-
гање да се јави во Основниот суд во Битола, во прос-
торија 40. 

Доколку во рок од 30 дена од денот на објавување-
то на овој оглас во "Службен весник на РМ", никој не 
се јави, судот по спроведената постапка ќе донесе од-
лука по предлогот за докажување на смртта. 

Од Основниот суд во Битола, ВПП бр. 196/2000. 
(39496) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред овој суд заведен е спор за долг по тужба на 

тужителот ПТП "ДЕНИ КОМЕРЦ" од Велес, против 
тужениот Бајрамовски Баки од с.Бузалково, сега со 
непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 
117.867,00 денари. 

За привремен застапник на тужениот му се поста-
вува стручниот соработник Валерија Николова, која -
ги има сите права и должности на законски застапник 
се додека тужениот или негов полномошник не се по-
јават пред судот, односно се додека органот за стара-
телство не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П бр. 922/98. (38886) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 
Пред Основниот суд во Виница во тек е постапка 

за утврдување право на сопственост на дел од заеднич-
ки имот по тужба на тужителот Лепа Димитрова од 
Блатец, против тужениот Митко Димитров од Блатец, 
сега со непозната адреса на живеење во Италија. Вр-
едност на спорот 1.000.000,00 денари. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса за привре-
мен застапник му се поставува Катерина Цоневска, ст-
ручен соработник при Основниот суд во Виница, која 
што ќе ги застапува интересите на тужениот, се доде-
ка тој или негов полномошник не се појават пред суд-
от. 

Од Основниот суд во Виница, П.бр. 18/2000. 
. (38559) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 
Пред Основниот суд во Гевгелија заведен е спор за 

сопственост по тужба на тужителката Хофман Магда-
лена од Германија, против тужените Павлина Митев-
ска, Николина Талевска, Блага Гуровска, Танка Јол-
дашова, Аврам Георгиев, Милка Георгиева, Димова 
Донка, Соња Кочевашлиева, Бакалова Љуба, Мојси-
ловиќ Марика, Тодора Ивнова и Ванчо Иванов. Вред-
ност на спорот 1.000,00 денари. 

Се повикуваат тужените Тодора Иванова и Ванчо 
Иванов кои се со непозната адреса во Чикаго, УСА, 
да се јават во рок од 30 дена по објавувањето на оглас-
от во Основниот суд во Гевгелија, да ја достават точ-
ната адреса на живеење или да назначат полномош-
ник кој ќе ги застапува во текот на постапката. Во сп-
ротивно, судот ќе им постави привремен застапник кој 
ќе ги штити нивните интереси во текот на постапката. 

Од Основниот суд во Гевгелија, П. бр. 525/94. 
,(39378) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 

постапка по тужба на тужителот Алии Шериф од с. 
Падалиште, против тужените Усеини Шеип, Усеини 
Веап од с.Долна Бањица и Усеини Шукрија од с.Д. Ба-
њица, сега во САД со непозната адреса, за 
утврдување, вредност неопределена. 

Бидејќи Тужениот е со непозната адреса му се пос-
тавува за привремен застапник а1двокатот Алији Елје-
са, стручен соработник при Основниот суд во Гости-
вар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 734/2000. 
(39646) 

Пред овој суд поведена е парнична постапка за ут-
врдување право на сопственост на недвижност по туж-
бата тужителот Ѓоревски Александар од с.Буково, 
Битола, против тужениот Жули Димитриев Коста од 
Солун, со непозната адреса. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса му се пос-
тавува привремен застапник адвокатот Ангелина Јо-
шевска од Битола, која ги има сите права на законски 
застапник и ќе го застапува тужениот во текот на пос-
тапката, се додека тој или негов полномошник не се 
појават пред судот, односно се додека ЦСР Битола не 
го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Битола, П бр. 634/99. (39499) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 
постапка по тужба на тужите^лот Фуат Салији од 
с.Симница преку полномошникот Агим Мислими, 
адвокат од Гостивар, против тужените Мицковиќ 
Јанко, Мицковиќ Милорад, Настиќ Ана со непозната 
адреса во СР Југославија. 

Бидејќи тужените се со непозната адреса им се 
поставува за привремен застапник адвокатот Алији 
Елјеса стручен соработник при Основниот суд во Гос-
тивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 643/2000. 
(38890) 
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Пред Основниот суд во Гостивар се води спор за 
развод на брак по тужба на тужителката Алиу Шер-
мин од Гостивар, застапувана од полномошник Аргон 
Салиу, адвокат од Гостивар, против тужениот Абази 
Абаз од с.Врапчиште, сега со непозната адреса во Ро-
манија. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса му се пос-
тавува за привремен застапник адвокатот Алији Елје-
са, стручен соработник при Основниот суд во Гости-
вар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 602/2000. 
(38905) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води спор за 
развод на брак по тужба на тужителот Јетон Ислами 
од Гостивар, ул."Борис Кидрич" бр.202, застапуван од 
полномошник Дамјан Каковлески, против тужената 
Елвира Исмаили од Белград, сега со непозната адреса 
во Швајцарија. 

Бидејќи тужената е со непозната адреса и се поста-
вува за привремен застапник адвокатот Бобан Димо-
ски, стручен соработник при Основниот суд во Гости-
вар. 

Од Основниот суд во Гостивар. (38904) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Рами Ех-
меди од Гостивар, ул."29-ти Ноември" бр. 20, се води 
постапка за докажување на смртта на лицето Хабдул 
Амети, роден на 09.03.1905 година во с.Д.Бањица, од 
татко Вејсели Амети и мајка Фетија Амети. 

Се повикува лицето Абдул Амети во рок од 15 де-
на од објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" да се јави во Основниот суд во Гостивар. Исто-
времено судот ги повикува сите лица кои нешто знаат 
за неговиот живот да соопштат на овој суд. 

По истекот на овој рок доколку повиканото лице 
не се јави во овој суд ќехе смета дека истото е почина-
то. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 74/2000. 
(38314) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Мамути 
Шинѓиле од с.Сенокос, Тетово, ул."Беличица" бр. 21, 
се води постапка за докажување на смртта на лицето 
Асани Назиф, роден на 14.01.1914 година во с.Горјане, 
од татко Али Асани и мајка Наиле Асани. 

Се повикува лицето Асани Назиф во рок од 15 де-
на од објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" да се јави во Основниот суд во Гостивар. Исто-
времено судот ги повикува сите лица кои нешто знаат 
за неговиот живот да Ј ^ соопштат на овој суд. 

По истекот на овој рок доколку повиканото лице 
не се јави во овој суд ќе се смета дека истото е почина-
то. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 133/2000. 
(39558) 

Пред овој суд по предлог на предлагачот Рашиди 
Садат од Гостивар, ул."Браќа Ѓиноски" бр. 4, се води 
постапка за докажу^ање на смртта на лицето Јашар 
Адеми, роден на 07.07.1912 година во с.Долна Бањица, 
од татко Рашид Адеми и мајка Мурка Адеми. 

Се повикува лицето Јашар Адеми во рок од 15 де-
на од објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" да се јави во Основниот суд во Гостивар. Исто-
времено судот ги повикува сите лица кои нешто знаат 
за неговиот живот да соопштат на овој суд. 

По истекот на овој рок доколку повиканото лице 
не се јави во овој руд ќе се смета дека истото е почина-
то. 
^ Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 220/2000. 

(39957) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителот Влајко Билбилоски од Гос-
тивар, ул."Гоце Делчев" бр. 5, против тужената 
Даниела Миловановиќ од Крушевац, СР Југославија 
со непозната адреса. 

За привремен застапник на тужената и се 
поставува Димоски Бобан, стручен соработник при 
овој суд кој ќе ја застапува тужената се додека таа или 
нејзин полномошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 747/2000. 
(40021) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд поведена е постапка по тужба на ту-

жителот РМ Министерство за одбрана Воена Акаде-
мија - Скопје, против тужениот Бајрам Адеми кој што 
се наоѓа во странство со непозната адреса. Основниот 
суд во Куманово на тужениот му постави привремен 
застапник адвокатот Горан Пешевски, од Куманово 
кој ќе го застапува пред овој суд се додека тужениот 
или негов полномошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово, 1.П бр. 09-1808/99. 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред овој суд поведена е постапка за наплата на 

долг по предлог за извршување на доверителот Зоран 
Арсов, ул."Скопска" бр. 64, Кочани, против должник-
от Драган Цветков, ул."Стефка Тасева" бр. 39, Коча-
ни, со непозната адреса. 

Се повикува должникот да се јави во овој суд во 
рок од 30 дена од денот на објарувањето на огласот. 
Во спротивно, судот ќе му постави привремен застап-
ник кој тужениот ќе го застапува пред овој суд се до-
дека тужениот или негов полномошник не се појават 
пред судот. 

Од Основниот суд во Кочани. (39768) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Во Основниот суд во Струмица поведена е постап-

ка за расправање на оставината на покојниот Ѓеорги-
ев Ристо Кољо, порано од с.Рич, Струмица, роден нц̂  
15.02.1885 година во с.Рич, а починал на 29.01.1955 го-
дина во с. Рич, за кој по испитувањето на смртовница-
та судот утврди дека не е познато дали оставителот, 
покојниот Ѓеоргиев Кољо има наследници. 

Се повикуваат сите лица кои полагаат право на 
наследнство, да се пријават на судот во рок од една го-
дина, кој рок почнува да тече од објавувањето на огла-
сот во "Службен весник на РМ", за да дадат наследни-
чка изјава. 

Ако по истекот на рокот од објавувањето на огла-
сот не се јави ниеден наследник, оставината и се пред-
ава на државата, но со тоа наследникот кој ќе се јави 
подоцна не се лишува од правото да му се предаде ос-
тавината или делот што по закон му припаѓа. 

Од Основниот суд во Струмица, О.бр. 198/2000. 
(38879) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд во тек е постапка по предлог на пре-

длагачот Љушити Љуљзим од Тетозо, за докажување 
на смртта, на лицето Рушити Аријета од Тетово. 

Се повикува лицето Рушити Аријета од Тетово, да 
се јави во судот во рок од 15 дена, или пак било кој 
што знае нешто за неа. Во спротивно, судот ќе одреди. 
времен старател преку ЦСР Тетово, кој ќе ги штити 
нејзините права и интереси до правосилно окончува-
ње на овој предмет. 

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 540/2000. 
(38863) 

Пред овој суД во тек постапката за докажување 
на смрттја на лицето Салиу Исмаил од Тетово, а по 

предлог на предлагачот Агим Умери од Тетово. 
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Се повикува лицето Салиу Умер Исмаил од Тето-
во, да се јави во Основниот суд во Тетово, или секој 
друг што знае за неговиот живот во рок од 15 дена по 
објавување на огласот. Во спротивно, судот ќе му пос-
тави времен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 626/2000. 
(39502) 

Пред овој суд е во тек постапката за докажување 
на смртта на лицето Иљјаз Бајрами од с. Боговоње, а 
по предлог на предлагачите Нуриман Руфати и др. од 
с.Боговиње. 

Се повикува лицето Илјаз Руфат Бајрами од с. Бо-
говиње, роден 1887 година во с. Боговиње, да се јави 
пред Основниот суд во Тетово или секој др>т што знае 
за неговиот живот во рок од 15 дена по објавувањето 
на огласот. Во спротивно, судот на истиот ќе му пос-
тави привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 630/2000. ^ 
(39504) 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за рег-
рес по тужба на тужителот АДОР "ВАРДАР" Скопје, 
против тужениот Кадрии Љатиф и други од с. Стри-
мница - Тетовско, сега со непозната адреса во странст-
во. Вредност 84.896,00 ден. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од објаву-
вањето на овој оглас, да достави своја адреса, или да 
овласти свој полномошник кој ќе го застапува во те-
кот на постапката. Во спротивно, судот преку ЦСР 
Тетово, ќе бара да му биде поставен времен старател 
кој ќе ги штити неговите права и интереси до конеч-
ното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 733/99. 
(38866) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак по тужба на тужителката Зирафета 
Халиди од С. Селце Тетово, против тужениот Џемале-
дин Халиди од с. Селце, Тетово, а сега со непозната 
адреса во странство. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од објаву-
вањето на овој оглас да достави своја адреса, или да 
овласти свој полномошник кој ќе го застапува во тек-
от на постапката. Во спротивно, судот преку ЦСР 
Тетово, ќе бара да му биде поставен времен старатед 
кој ќе ги штити неговите права и интереси до конеч-
ното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1126/2000. 
(38877) 

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужба 
на тужителот Сулејмани Бејтула Имер од Тетово, ул. 
"Б.Миладиновци" бр. 29, против тужениот Абдулами-
ти Али Акик од с. Џепчиште, а сега со непозната ад-
реса во Швајцарија и др. за сопственост. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од објаву-
вањето на огласот да достави адреса во судот или пос-
тави свој застапник. Во спротивно, судот ќе му поста-
ви времен старател кој ќе го води спорот во негбво 
име. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1040/2000. 
(39505) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
исполнување на договор по тужбата на тужителите 
Силјан Богоевски и Петар Богоевски и двајцата од с. 
Одри, против тужениот Гуровски Младен од с. Одри а 
сега со непозната адреса во САД. 

Се повикува тужениот да се јави на судот, да доста-
ви адреса или да овласти полномошник кој ќе го зас-
тапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 

Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку 
центарот за социјални работи во Тетово, ќе му поста-
ви привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1135/2000. 
(39507) 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за ут-
врдување право на сопственост по тужба на тужите-
лот Китановски Спасоје од с. Блаце, против Станоје-
виќ Велко и др. од Белград со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените Станојевиќ Велко и 
Станојевиќ Стојан двајцата со непозната адреса во 
Белград, да се јават во Основниот суд во Тетово. 

Доколку во овој рок не се јават и не одредат свој 
полномошник судот ќе им постави привремен стара-
тел по службена должност кој ќе се грижи за нивните 
права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1128/2000. 
(39508) 

Пред овој суд се води постапка по предлог на пред-
лагачот Јовановски Живко од с.Непроштено, за дока-
жување на смртта на лицето Михајловски Гогов Ни-
кола од с.Непроштено. 

Се повикува лицето Михајловски Гогов Никола од 
с.Непроштено, да се јави во судот во рок од 3 месеци 
од објавувањето на огласот, и секој друг што знае не-
што за неговата смрт да јави во судот. Во спортивно, 
лицето ќе се прогласи за умрено. 

Доколку лицето не се јави во овој рок ќе му биде 
поставен старател кој ќе се грижи за неговите права и 
интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 567/2000. 
(39509) 

Пред овој суд се води постапка по предлог на пред-
лагачот Бајрами Гази преку полномошникот Авди 
Муртезани, адвокат од Тетово, за докажување на смр-
тта на лицето Бајрами Минах Хасан од с.Боговиње. 

Се повикува лицето Бајрами Минах Хасан од с. 
Боговиње, да се јави во судот во рок од 3 месеци од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", и секој друг што знае нешто за неговата смрт 
да јави во судот. Во спортивно, лицето ќе се прогласи 
за умрено. 

Доколку лицето не се јави во овој рок ќе му биде 
поставен старател кој ќе се грижи за неговите права и 
интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 485/2000. 
(39510) 

Пред овој суд се води постапка по предлог на пред-
лагачот Несими Сабедин од с.Желино, за докажување 
на смртта на лицето Несими Мифтар од с.Желино. 

Се повикува лицето Несими Мифтар од с.Желино 
да се јави во судот во рок од 3 месеци од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", и 
секој друг што знае нешто за неговата смрт да јави во 
судот. Во спортивно, лицето ќе се прогласи за умрено. 

Доколку лицето не се јави во овој рок ќе му биде 
поставен старател кој ќе се грижи за неговите права и 
интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 481/2000. 
(39512) 

Пред овој суд се води постапка по предлог на пред-
лагачот Османи Шабан од с,Порој, за докажување на 
смртта на лицето Јахиши Ферат Шалије од с.Селце, 
родена на 11.08.1927 година. 

Се повикува лицето Јахиши Ферат Шалије од с. 
Селце да се јави во судот во рок од 3 месеци од објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", како и 
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секој друг што знае нешто за нејзиниот живот да се ја-
ви во судот. Во спортивно, лицето ќе се прогласи за 
умрено. 

Доколку лицето не се јави во овој роќ ќе му биде 
поставен старател кој ќе се грижи за неговите права и 
интер.еси во постапката. ^ 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 563/2000. 
(39513) 

Пред Основниот суд во Тетово се води вонпроцес-
на постапка за физичка делба по предлог на предлага-
чот Ружди Ризвани од с. М.Реч, а застапуван од адво-
катот Фета Амет Зибери од Тетово, против Ризван 
Телат Аница од с. М.Речица, со непозната адреса во Р 
Хрватска. 

Се повикува противничката да се јави во Основни-
от суд во Тетово, во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот. 

Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој 
полномошник судот ќе и постави привремен старател 
по службена должност кој ќе се грижи за нејзините 
права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, ВПС. бр. 235/2000. 
(39511) 

ОСНОВЕН СУД в о Ш т и п 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак 

по тужбата на тужителката Зилетка Шерифова од 
Штип, против тужениот Шазифер Шерифов од Штип 
со непозната адреса. 
' Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави 

во овој суд, да ја достави својата точна адреса, или да 
назначи полномошник. Во спротивно, судот по служ-
бена должност ќе му постави привремен застапник, 
кој ќе ги брани неговите права и интереси се до право-
силното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 493/2000. 
(39959) 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителката Дуда Јусинова од Штип, 
против тужениот Херберт Хеинрицх Потмешил со не-
позната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави 
во овој суд да ја достави својата точна адреса, или да 
назначи полномошник. Во спротивно, судот по служ-
бена должност ќе му постави привремен застапник, 
кој ќе ги брани неговите права и интереси се до право-
силното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 122/2000. 
(39960) 

Во судскиот оглас од Основниот суд во Велес, 
ВПП.бр. 37/2000, објавен во "Службен весник на РМ" 
бр. 81 од 10 октомври 2000 година, на стр. 4901, во 
единаесетиот ред наместо зборовите: "во рок од 15 
дена", треба да стои: "ва рок од 3 месеци". 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд во Штип со решение П. Трег. 
444/2000 го запиша во трговскиот регистар на овој суд 
именувањето на органи на управување, - Надзорен 
одбор со регистарска влошка 030051017-4-03-000. 

Рудник за бакар "БУЧИМ" Акцинерско друштво 
Радовиш врши упис на членови на Надзорен одбор Ла-
заров Илија, Коцев Ванчо, Ристов Живко наместо до-
сегашните членови Манев Ефтим, Ристова Борка и 
Георгиевски Михаило. 

Од Основниот суд во Штип, П.Трег. бр. 444/2000. 

Основниот суд Скопје Г - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9087/99, на регистарска влошка бр. 
020232577-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговец поединец на Трговија на мало 
ТП Трговец поединец ПЕ-ЦЕ ПРОМ Душанка Свето-
мир Мелова ул. "Лазо Мицев" бр. 34, Кавадарци. 

Дејност: 52.11. 
ТП во правниот промет со трети лица истапува со 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица ТП одговара лично со 
целиот своЈ имот. Лице овластено за застапување е 
Душанка Светомир Мелова-управител со неограниче-
ни овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9087/99. (25052) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3099/2000, на регистарска влошка бр. 
020285207-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето со ЗТД на Друштвото за трговија на голе-
мо и мало РЕМЕК Радослав ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопјеул. "Ловченска" бр. 7/7. 

Единствен содружник е Радослав Тодоров од Р Бу-
гарија, Софија, Зона Б-5 блок 9-5. Влог во предмети 
вкупно 156.700,00 денари или противвредност на 5.052 
дем. 

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, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32,. 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51139, 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, 51.61, 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, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во прометот со трети лица одговара со сите 
свои средства. Управител е Радослав Тодоров со неог-
раничени овластувања во внатрешниот и надворешно-
трговскиот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3099/2000. , . (25053) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3337/2000, на регистарска влошка бр. 
020288837-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на претпријатие на Трговското друштво 
за производство, промет и услуги БУЛМА ГАС Тањо 
и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "942" бр. 167, с. 
Идризово, Скопје. 

Содружници: Тањо Атанасов Видев, Мирослав 
Илиев Марков и Иван Киров Иванов сите од Р Буга-
рија и Грозде Денчовски од Р Македонија со процен-
туално учество на основачкиот влог 70% : 30% за 
странските основачи. Основен влог во предмети вкуп-
но 159.300,00 денари или денарска противвредност на 
5.130 дем. Поединечен влог: Тањо Атанасов Видев од 
Р Бугарија, Јамбол, ул. "Граф Игнатие" бр. 62-влог во 
предмети во висина на 47.800,00 денари или 1.539 дем. 
Мирослав Илиев Марков од Р Бугарија, Горна Орахо-^ 
вица, ул. "Витоша" бр. 13-влог во предмети в6 висина 
на 47.800,00 денари или 1.53.9 дем. Иван Киров Иванов 
од Р Бугарија, Јамбол ул. "Ѓраф Игнатие" бр. 70-влог 
во предмети во висина од 15.900,00 денари или 513 дем. 
Грозде Денчовски од Р Македонија, Скопје ул. "942" 
бр. 167 с. Идризово, Скопје. 

Дејности: 29.11,29.12,29.13,29.14,29.22,29.24,29.56, 
31.10, 31.40, 31.61, 34.30, 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, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
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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, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 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, 52.62, 52.63, 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, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.40, 71.34, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, 
комисиона продажба, т>фистички и угостителски ус-
луга, малограничен промет со Бугарија, Грција, Алба-
нија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица одговара 
со сите свои средства (целокупниот свој имот). Упра-
вител во внатрешниот и надворешниот промет со не-
ограничени овластувања е домашниот содружник 
Денчовски Грозде. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3337/2000. (25054) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3129/2000, на регистарска влошка бр. 
020282877-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за меѓународен 
транспорт, шпедиција, трговија и услуги Б А Ц КО-
МЕРЦ Невенка ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Фин-
ска" бр. 36, Скопје. 

Содружник: Николова Невенка од Скопје, ул. 
"Финска" бр. 36, со изјава од 15.04.2000 година. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1,52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 
71.10, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84. Во надворешнотргов-
скиот промет друштвото ќе ги обавува следниве деј-
ности: надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
реекспорт, комисиона и консигнациона продажба на 
стоки, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на 
патници и стоки, застапување странски фирми и пос-
редување во надворешнотрговскиот промет, малогра-
ничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Ју-
гославиЈа. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. За преземените обврски во правниот 
промет со трети лица Друштвото одговара со сите 
свои средства. Во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет Друштвото ќе го претставува и застапу-
ва како прв управител лицето Николова Невенка, без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3129/2000. (25055) 

Дејности во внатрешниот трговски промет: 20.10, 
20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 26.51, 26.63, 26.66, 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, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, ^1.42, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 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, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 
70,20, 70.31, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, таксени и 
даночни вредносници. Во надворешниот промет ќе ги 
врши следните дејности: посред^ање во надворешни-
бт промет со стоки и услуги, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување на странски фир-
ми, реекспорт, трговија на консигнација, комисионо 
работеЊе, меѓународна шпедиција и превоз на патни-
ци и стоки, малограничен промет со сите соседга зем-
ји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, ли-
зинг, меѓународен превоз на стоки и патници во друм-
скиот сообраќај. 

Единствен содружник е лицето Гулев Јордан ул. 
"Борис Карпузов" бр. 14, Гевгелија. Управител на 
друштвото е лицото Гулев Јордан со неограничени ов-
ластувања. Во правниот промет со трети лица друш-
твото истапува во свое име и за своја сметка, а за об-
врските одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3361/2000. (25064) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3361/2000, на регистарска влошка бр. 
020287677-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на претпријатие на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги МЕТАЛТЕКС Јордан ДО-
ОЕЛ Гевгелија, ул. "Борис Карпузов" бр. 14. 
; / Во тргрвскиот регистар при Основниот суд Скопје 

ј .во Скопје е запишано основањето на Друштвото за 
производСтво, трговија и услуги МЕТАЛТЕКС Јордан 
ДООЕЛ Гевгелија, ул. "Борис Карпузов" бр.14. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3139/2000, на регистарска влошка бр. 
020320817-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, промет и услуги МИСАЛ 
2000 Милан ДООЕЛ Скопје, ул. "Колекторска" бб. 

Во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје 
I - Скопје е запишано основањето на Друштвото за 
производстбо, промет и услуги МИСАЛ 2000 Милан 
ДООЕЛ Скопје, ул. "Колекторска" бб. 

Дејности во внатрешниот промет се: 50.10, 50.20, 
50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 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, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 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, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 72.10, 72.20, 74.12, 74.40, 
74.81,74.82,74.83,74.84. Дејности во надворешнотргов-
скиот промет: посредување во надворешниот промет 
со стоки и услуги, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување на странски фирми, реек-
спорт, трговија на консигнација, комисионо работење, 
меѓународна шпедиција и превоз на патници и стоки, 
малограничен промет со сите соседни земји: Бугарија, 
Грција, Албанија и СР Југославија, лизинг, меѓунаро-
ден превоз на стоки и патници во друмскиот сообра-
ќај. 

Единствен содружник на друштвото е Милан Пав-
лоски од Скопје, ул. "Васко Карангелески" бр. 25/51. 
Управител на друштвото е Милан Павлоски, со неог-
раничени овластувања. Друштвото во прометот со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за 
обврските одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3139/2000. (25068) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2 8 8 9 / 2 0 0 0 , на регистарска влошка бр. 
0 2 0 3 1 9 9 7 ? т 8 - 9 1 , т 0 0 0 , го запиша во трговскиот регистар 
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основањето на ТД на Друштвото за трговија, тран-
спорт и услуги И. Л. С. Себаудин ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, ул. "Павле Илиќ" бр. 7/2-9. 

Основач: Бахтијаревик Себаудин од Скопје. 
Дејности: 19.20,19.30,18.22,18.23,18.24,18.21,52.11, 

52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.47, 52.48, 52.62, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.19, 51.34, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 
55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 74.14, 70.31, 70.20, 
51.21, 51.31, 74.20/3, 74.82, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, посредување и застапување 
во надворешната трговија, реекспорт, малограничен 
промет со соседните земји, меѓународен транспорт на 
стоки во друмскиот сообраќај, консигнациЈа. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува со неограничени овластувања и целосна одго-
ворност. Управител: Брути Џеват, со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2889/2000. (25069) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2 8 9 1 / 2 0 0 0 , на регистарска влошка бр. 
0 2 0 3 1 6 4 5 Г ? - 6 - 0 6 - 0 0 0 , го запиша во трговскиотфегистар 
основањето на ТП на Автотакси АНА ТП Исакрвски 
Блажо Бранислав ул. "Ангел Винички" бр. 22, Ѓорче 
Петоов, Скопје. 

Основач: Исаковски Бранислав. 
Дејности: 6 0 . 2 2 , 6 0 . 2 3 . 

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 целокуп-
ниот свој имот. Исаковски Бранислав-управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2 8 9 1 / 2 0 0 0 . ( 2 5 0 7 0 ) 

Основниот суд .Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3291/2000, на регистарска влошка бр. 
020284947-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП АНИТА-КОМ трговија на мало Весна Боривоје 
Јовановска Скопје, ул. "Првомајска" бр. 11/3. 

Основач: Весна Боривоје Јовановска од Скопје, с^ 
стан на ул. "Првомајска" бр. 11/3. 

Дејности: 52.11,52.12,52.21,52.24. 
ТП во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските преземени во 
правниот промет со трети лица ТП одговара со сиот 
свој имот и средства. За лице овластено за застапува-
ње се именува Весна Јовановска од Скопје- управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3291/2000. • (25071) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2057/2000, на регистарска влошка бр. 
020280927-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за трговија и услу-
ги МУЗИК ЦЕНТАР Јовица ДООБЛ увоз-извоз 
Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 4/1-17, Скопје. 

Основач: Јовица Боровиќанин од Краљево, ул. 
"Обилиќева" бр. 5, државјанин на СР Југославија. 

Дејности: 4131,45.34,45.45,51.15,51.18,51.19,51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.43, 51.47, 51.65, 51.70, 
52.12, 52.44/2, 52.45, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 
63.40, 71.33, 71.34, 71.40, 74.20/2, 74.20/5, 74.40, 74.84. 
Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неи-
рехранбеНи производи, вршење на стопански дејности 
во странство, унапредување на извоз и увоз на стоки и 
услуга, реекспорт, конснигнациона продажба, привре-

мен увоз-извоз, меѓународна шпедиција, превоз на 
патници и стоки во меѓународен друмски сообраќај, 
компензациони работи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, посредување во надво-
решнотрговскиот промет, малограничен промет. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
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 заста-
пување на друштвото во внатрешниот и надворепгао-
трговскиот промет е Васка Лазаревска од Скопје, ул. 
"Коста Новаковиќ" бр. 20/2-2, како управител со неог-
раничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2057/2000. (25072) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1003/2000 од 13.09.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 
861 Здружението за одгледување на пастрмка во РМ 
"ПАСТРМКА" Скопје, со седиште во Скопје на 
ул."Ѓорче Петров" бр. 37 а. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Рацко Златески^од М.Брод. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на унапредување на производството и марке-
тингот на пастрмка, стручно усовршување, семинари 
на членовите, посредување во контактите со снабду-
вањето со храна на пастрмката, посредство во дефи-
нирањето на минимална цена за износ како и 
соработка со домашни и странски институции и 
добивање најнови информации за унапредување на 
производството. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 13.09.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38420) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1099/2000 од 18.09.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 
863 Боди билдинг и фитнес клуб "КАРАОРМАН" 
Скопје, со седиште во Скопје на ул."Беаз Куле" бр.З а. 

Лице овластено да го застапува здружението е не-
говиот претседател Чадиновски Ванчо од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развој на боди билдинг и фитнес спорт на 
подрачјето на огаптина Горче Петров и град Скопје, 
воспоставување систем на натпревари, соработка со 
клубови од земјата и странство, подржување, негува-
ње и обезбедување услови за врвно спортско усовршу-
вање и остварување на спортски резултати, реализа-
ција на програмата за работа како и воспитна работа 
со членството. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 18.09.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38489) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1090/2000 од 06.09.2000 година во Регистарот на здру-
женша на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 
854 Фитнес клуб "ФЕНИКС" Скопје, со седиште во 
Скопје на ул."Козле" бр. 118 а. 

Лице овластено да го застапува здружението е не-
говиот претседател Лилјана Димитриевска. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на промовирање и развој на фитнес спортот, 
ширење на фитнес спортот, соработка на клубот со 
останатите клубови и ФСМ, организира фитнес шам-
пионати во соработка со членовите како и да ја ин-
формира јарноста за својата работа и своите потреби. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 06.09.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38491) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
679/99 од 25.07.2000 година во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 844 
Кугларски клуб "МАКСПОТ" Скопје, со седиште во 
Скопје на ул."Никола Парапунов" бб. 

Лице овластено да го застапра здружението е не-
говиот претседател Клековски Ќузман. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на омасовување и развој на кугларскиот спо-
рт, вклучување на работните луѓе и граѓаните, а осо-
бено на млздината во спортската и спортско рекреа-
тивната активност во кугларскиот спорт, учество на 
државни меѓународни натпревари од прИЈателски и 
официјален карактер, соработка со своите асоција-
ции, сродни клубови и дуги клубови и асоцијации како 
и да извршува и други договорни задачи. 

Здружението на граѓани ртекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 25.07.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38493) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1100/2000 од 13.09.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 
864 Црвениот крст на Република Македонија, со се-
диште во Скопје на бул."Кочо Рацин" бр. 13. 

Црвениот крст е основан согласно Законот за Цр-
вениот крст на Република Македонија и е утврдено 
својство на правно лице согласно член 6 од истиот за-
кон. 

Лице овластено да го застапува здружението е не-
говиот генерален секретар Иван Нарашанов. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38495) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
678/99 од 25.07.2000 година во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 845 
Еколошкото друштво "ВКОСПОТ" Скопје, со седиш-
те во Скопје на ул."Јуриј Гагарин" бр. 53/46. 

Лице овластено да го застапува здружението е не-
говиот претседател Галевска Ленче. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на заштита на каналот Козле, заштита на 
воздухот, соработка со органите на власта, работа на 
проекти за проучување и подобрување на еколошката 
свест, заштита на почвата, заштита на шумите, кому-
нално уредување, активности во сферата на здравст-
вото како и соработка со граѓаните и организациите 
на локално и меѓународно ниво. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 25.07.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38505) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1025/2000 од 19.06.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации ја запиша под Рег. бр. 
811 Хуманитарна социокултурна асоцијација "РОМА" 
Скопје, со седиште во Скопје на ул."365" бр. 20. 

Лице овластено да го застапува здружението е не-
говиот претседател Хасан Решад од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на работа на културно едукативно издигање 
на ромите од РМ преку организирање на секции, соби-
ри Друга облици на масовнб културно и хум^итдрнр 
дејствување, грижа за еколошко чиста 
на, да соработува со културно просвет™ установи, ор-

ганизирање на секции од областа на културата, умет-
носта и спортот, организирање на хуманитарни, соц-
иокултурни манифестации од областа на музиката, 
уметноста и спортот како во РМ така и во странство, 
да соработува со меѓународни културни хуманитарни 
фондации како и да ги ангажира граѓаните со едука-
ција и други активности. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 19.06.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38509) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1085/2000 од 25.08.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 
846 Здружение на граѓани Унија на исламска младина 
во Македонија, со скратено име У.И.М.М. Скопје, со 
седиште во Скопје на ул."Самоилова" бр. 96. 

Лице овластено да го застапува здружението е не-
говиот претседател Башким Аљији од Тетово. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на зачувување на моралот кај младите, обез-
бедување на услови за заедничко живеење во РМ, без 
оглед на верската и националната припадност на гра-
ѓаните, морално културно и духовно издигнување на 
младите во духот на толеранцијата и меѓусебна кому-
никација како и борба против сите зла и негативности 
кои се присутни меѓу младите, како дрогата, алхохол-
измот, проституцијата и друго. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 25.08.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38519) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1102/2000 од 19.09.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 

. 866 Здружение на деловни советници на мали и средни 
претпријатија "БАСМЕ" Скопје, со скратено име Зд-
ружрние "БАСМЕ", со седиште во Скопје на ул. "Ва-
силГорѓов" бр. 22/29. 

Лице овластено да го застапува здружението е не-
говиот претседател Зоран Василевски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ке се од-
несуваат на едукација и одржување на семинари, прое-
кт менаџмент, раководење и развој на менаџментот, 
контролен менаџмент, тренинг на тренери, раководе-
ње и советување, маркетинг тренинг, стрес менаџме-
нт, персонални комуникации, развој на мали бизниси, 
индивидуално консултирање, здобивање со меѓуна-
родни сертификати за членовите и други активности. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 19.09.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38765) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1078/2000 од 19.09.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 
865 Идејно здружение - Унија на млади со скратено 
име "ИЗУМ", со седиште во Скопје на ул. Горѓи 
Димитров" бр. 23/1/20. 

Лице овластено да го застапува здружението е не-
говиот претседател Лазо Димитров од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развој и остварување на сите идеи и прое-
кти насочени кон создавање на услови за здрав живот, 
здрава исхрана и здрава незагадена животна средина, 
поттикнување, инфомирање и активно вклучување 
на младите во сите сфери на општеството, подигнува-
ње на нивната морална свест и културно, научно и ра-
ботно издигнување, организирање на конференции, 
семинари, симпозиуми, предавања, изложби и видео 
презентации како и соработка со заеднички проекти 
со други здруженија, фондации и други институции во 
земјата и во странство. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 19.09.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38772) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
631/99 од 13.07.2000 година се утврдува дека програма-
та и статутот на здружението на граѓани и фондации 
Здружение на англисти на Република Македонија со 
скратено име "ЗАМ" со седиште во Скопје со својст-
во на правно лице од 15.09.1997 година се во согласно-
ст со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 
833 се запишува здружението на граѓани Здружение 
на англисти на Република Македонија со скратено 
име "ЗАМ" со седиште во Скопје на Филолошкиот 
факултет, бул."Крсте Мисирков" бб, кое го застапува 
неговиот претседател проф. д-р Љубица Јанешлиева. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38515) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
420/99 од 12.09.2000 година се утврдува дека програма-
та и статутот на здружението на граѓани и фондации 
Друштво за заштита на природата на Македонија со 
својство на правно лице од 18.10.1996 година се во сог-
ласност со Законот за здруженија на граѓани и фонда-
ции. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 
860 се запишува здр>жението на граѓани Друштвото 
за заштита на природата на Македонија со седиште во 
Скопје на ул."Ѓорче Петров" бр. 26 Б 4-6, кое го зас-
тапува неговиот претседател Васил Анастасовски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38766) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
55/98 од 20.10.1999 година се утврдра дека програмата 
и статутот на здружението на граѓани и фондации Ра-
кометен клуб "МАКЕДОНИЈА" Скопје со седиште 
во Скопје со својство на правно лице од 29.05.1998 го-
дина се во согласност со Законот за здруженија на 
граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег. бр. 
524 се запишува здружението на граѓани Ракометен 
клуб "МАКЕДОНИЈА" со седиште во Скопје на 
кеј"13 Нември" - ГТЦ I бб, кое го застапува неговиот 
претседател Миркулбвски Марко. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38783) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение 
П.Рег.Зг. бр. 98/2000 од 09.10.2000 година, во регистар-
от на здруженија на граѓани и фондации се запишува 
Хорско студио "РУСТИКО" со седиште во Скопје на 
бул."Јане Сандански" бр. 86/4-15. 

Дејноста на хорското студио "РУСТИКО" е: афир-
мирање на музичката односно хорската култура преку 
концерти и настапи на фестивали, натпревари и друг 
вид на музички и културни манифестации во земјата и 
надвор од неа преку изведување на дела од домашни и 
странски композитори, мотивирање за создавање на 
дела со едукативни и неограничени изведувачки мож-
ности, презентирање на врвни квалитетни хорски из-
ведби со нашите сонародници во опкружувањето и по-
широко, издавање трудови, организирање на републи-
чки меѓународни хорски манифестации, соработка и 
размена со содветни ансамбли од МакедониЈа и други 
држави. 

Со денот на запишувањето во регистарот Хорско 
студио "РУСТИКО" Скопје се стекнува со својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (38943) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение 
1.Рег.Зг. бр. 91/2000 од 28.09.2000 година, во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации се запишува 
Здружението за женско лоби и акција против насилст-
вото и трговијата со жени "ОТВОРЕНА ПОРТА"од 
Скопје со седиште во Скопје, на ул."Првомајска" бб, 
Скопје. 

Основните цели и задачи на здружението на жен-
ско лоби и акција против насилството и трговијата со 
жени "ОТВОРЕНА ПОРТА" од Скопје се: да работи 
и дејствува придржувајќи се кон позитивните човеко-
ви особини и водејќи се од хуманото однесување кон 
човекот, а посебно кон жената, како и чувството и 
потребгГ^а за солидаризирање на припадничките на 
женскиот пол со секоЈа жена жртва на насилство и тр-
говија со жени, без разлика на национална, верска и 
политичка припадност и убедување, кои ВСЈ^ПНОСТ 
треба да сфатат и прифатат како разлики кои човешт-
вото го збогатуваат во однос на потребата за меѓусеб-
но познавање и зближување, да придонесува за разви-
вање и негување на материјалната и духовната култу-
ра водејќи грижа за отстранување на сите негативни 
појави штетни за општеството, развивајќи ја свеста за 
економичното однесување ќе придонес)^а за целокуп-

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение 
П.Рег.Зг. бр. 43/2000 од 09.10.2000 година, во регистар-
от на здруженша на граѓани и фондации се запишува 
Хор "ПЕНЗИОНЕР" на град Скопје со седиште во 
Скопје на ул."Огњан Прица" бр. 23. 

Основни цели и задачи на Хорот "ПЕНЗИОНЕР" 
на градот Скопје се да настапува со својата културно 
уметничка проѓрама во трите дома на пензионери и во 
Злокуќани за кое пензионерите од тие домови наста-
пуваат во црквата "Св. Спас" по повод денот на раѓа-
њето на Гоце Делчев и денот на неговото загинување 
секоја година, да учествува на хорски натпревар на 
"ТЕлО" Тетово и посета и на други градови во Репуб-
ликата. 

Со денот на запишувањето во регистарот Хорот 
"ПЕНЗИОНЕР" на град Скопје се стекнува со СВОЈСТ-
во на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (39517). 

Основниот суд Скот е И - Скопје со решение 
Н.Рег.Зг. бр. 89/2000 од 10.10.2000 година, во регистар-
от на здруженија на граѓани и фондации се запишува 
Кугларски клуб "ЦЕР" со седиште во Скопје на ул. 
"Михаил Чаков" бр. 3/2-10. 

Дејноста на Кугларскиот клуб "ЦЕР" е: омасову-
вање и развој на Кугларскиот спорт, склучување на 
работните луѓе и граѓаните, а осбено младите во спор-
тско рекреативна активност во кугларскиот спорт, 
учество во државни и меѓународни натпревари од при-
јателски и официјален карактер, соработка со сродни 
клубови и асоцијации. 

Со денот на запишувањето во регистарот, Куглар-
ски клуб "ЦЕР" Скопје се стекнува со седство на пра-
вно лице. 

< Од ОСНОВНИОТ суд Скопје 1 - Скопје. (39432) 

ната материјална, морална, правна и друг вид на по-
мош, ќе се залага за обезбедување на минимални ус-
лови и услови за егзистенција на социјално загрозени-
те жени, жените жртви на насилството, како и жените 
жртви на трговијата со жени при што ќе создаваат ус-
лови и за нивно организирано сместување и создавање 
минимум услови за почеток на нов живот, да се залага 
за созадавање на фондови за стипендирање на учени-
ци и студенти од женски пол, а кои на било кој начин 
биле жртви на насилство и основна цел на пстоењето 
на здружението е заштита на женските права, превен-
ција, заштита и поддршка на жените жртви на насил-
ство и трговија со жени. 

Со денот на запишувањето во регистарот здруже-
нието под име женско лоби и акција против насилст-
вото и трговија со жени "ОТВОРЕНА ПОРТА" Ско-
пје се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (39481) 
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Основниот суд во Гостивар со решение рег. бр. 
28/2000 од 03.10.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации се запишува хуманитарно-
то - добротворно здружение' на граѓани и граѓанска 
иницијатива со назив "ЦЕНТАР ЗА ПЕРМАКУЛТУ-
РА И РАЗВОЈ " општина Чегране, кое ќе го претста-
вува проф. Хади Реџепи од с.Чегране - општина Чег-
ране, по одлуката на здружението. 

Работата и актавностите на здружението се одне-
суваат на сочување на животната средина преку реха-
билитација и надградба на просторот за живеење, сле-
дење на природните процеси и нивно имплементирање 
со цел да се дизајнира градина, двор куќа и друго, из-
наоѓање на нови методи во снабдување со продукти и 
минимална енергија, а добивање на поголемо произ-
водство, кои продукти се на природна основа, оплеме-
нување на голи и неплодни површини и од нив да се 
направи катче за одмор и одгледување на градинарст-
во и овоштарство, пружање помош на поеднинци и ор-
ганизации во дизајнирање на систем преку кои луѓето 
ќе можат да се снабдуваат со примарни продукти за 
подолг временски период, одржување на курсеви во 
врска со пермакултурата со цел луѓето да се научат за 
овие системи, да ги одржуваат и се грижат за нив како 
и целите и задачите према програмата на здружение-
то, и се што е во интерес на самото здружение. 

Од Основниот суд во Гостивар. (38934) 

Основниот суд во Гостивар со решение рег. бр. 
29/2000 од 03.10.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации се запишува Здружение на 
граѓани на асоциЈација за демократска иницијатива 
Гостивар со седиште на ул."Иво Лола Рибар" бр. 35 
кое го застапува лицето Бујар Ибиши од Гостивар, и 
лицето Таип Елези од с.Чајле. 

Работата и активностите како и цели и задачи на 
здружението на АДИ Гостивар, се: промовирање на 
меѓуетничката соработка, набљудување на избори, 
унапредување на соработка помеѓу граѓаните и избра-
ните претставници на локалната и законодавната вла-
ст (градоначалниците, советниците во советите на ло-
калните самоуправи и пратениците во Собранието на 
РМ), помош на невладините организации во РМ, како 
и помош на граѓаните во остварувањето на своите ус-
тавни и законски права, како и други активности по 
програмата на здружението. 

Од Основниот суд во Гостивар. (38938) 

Основниот суд во Гостивар со решение рег. бр. 
26/2000 од 03.10.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации се запишува Кошаркарски 
клуб "МАВРОВО" Гостивар, кое го застапува Петков 
Гоце од Гостивар. 

Работата и активностите на здружението Кошар-
карски клуб "МАВРОВО" Гостивар ќе се однесуваат 
за работа со кадети, јуниори и млади кадети во усовр-
шување на елементарната техника на кошарката, за 
правилен психофизички развој на децата и учество на 
клубот во натпревари од младинска лига. 

Од Основниот суд во Гостивар. (38951) 

Основниот суд во Гостивар со решение рег. бр. 
30/2000 од 05.10.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации се запишува Здружение -
Европски ценатар за интеграција на Гостивар, кое го 
застапува Дејан Димоски од Гостивар. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат во поттикнување на соработка со други орга-
низации и асоцијации, развивање културни, научни, 
образовни, спортски, рекреативни и други потреби на 
граѓаните со што ќе се создадат условите за сестран 
развој на личноста и борба против пороците на де-
нешницата. 

Од Основниот суд во Гостивар. (38959) 

Основниот суд во Куманово со решение Зг.рег. бр. 
25/2000 од 14.07.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации се з а п и ш а Здружение на 
граѓани со хуманитарни цели "ПОМОШ ЗА НА-
ДЕЖ" Куманово локалитет "Гарнизон" приземје, ло-
кал бр.1. 

Основни цели и задачи како начин и облици на деј-
Ствување на здружение на граѓани со хуманитарни це-
ли "ПОМОШ ЗА НАДЕЖ" Куманово, се насочени 
кон преземање на различни мерки за сузбивање на си-
ромаштија, пружање на материјална и друга помош на 
сиромашни социјално .загрозени лица и семејства, по-
сета и пружање на помош на болници, детски устанр-
ви, старечки домови, основа хуманитарни услови за 
материЈално згрижување и негување на немоќни лица, 
се залага за промовирање, почитување и доследно сп-
роведување на човекови права, како и човекова сло-
бода, се залага за ненасилно однесување, заштита на 
физички и психички оштетени, остарени и немоќни 
возрасни лица, со посебно отклонување и превенција 
во спречување на настанување или последиците на 
бројни сложени социјални проблеми како што се: ал-
кохолизмот, наркоманијата, криминалот, малолетнич-
ка деликвенција, етнички судири, трговија се деца и 
слично. 

Здррсението на граѓани за хуманитарни цели 
"ПОМОШ ЗА НАДЕЖ" Куманово се здобива со свој-
ство на правно лице со денот на запишување во регис-
тарот на 14.07.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (38536) 

Основниот суд во Куманово со решение Зг.рег. бр. 
26/2000 од 07.09.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации се запишува Хуманитарно 
здружение "ДЕНИЦА" со седиште во Куманово ул. 
"Стево Филиповиќ" бр. 50. 

Основни цели и задачи како начин и облици на деј-
ствување на хуманитарно здружение "ДЕНИЦА" Ку-
маново, се насочени кон пружање на хуманитарна по-
мош пред се на хендикепирани лица, социјални случа-
еви, деца без родители, самохрани мајки, активно 
учество во сите расправии, борба против дрогата, по-
ложба на жени и деца во општеството и создавање на 
позитивна клима за што поуспешно и полесно оства-
рување на правата на хендикепираните лица за нивно 
поуспешно и поквалитетно вклучување во општестве-
ниот живот на државата. 

Хуманитарното здружение "ДЕНИЦА" Куманово 
се здобива со својство на правно лице со денот на за-
пишување во регистарот на 07.09.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (38537) 

Основнирт суд во Куманово со решение Зг.рег. бр. 
27/2000 од 25,09.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации се запишува Здружение на 

Основниот суд во Куманово со решение Зг.рег. бр. 
28/2000 од 19.09.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации се запишува Здружение на 
граѓани "МЛАДИ ЕКОЛОЗИ" со седиште во Кума-
ново ул." Лесковачка" бр. 52-1/1. 

Основни цели и задачи како начин и облици на деј-
ствување на Здружението "МЛАДИ ЕКОЛОЗИ" Ку-
маново, се насочени кон унапредување на еколошката 
свест помеѓу младите во Македонија, кординација на 
младите во поглед на заштита на животната средина, 
прогресивни и стимулативни програми од областа на 
екологијата, развивање и .поддршка на програми од 
областа на екологијата, развивање и подршка на прог-
рами и проекти кои се насочени на заштита на живот-
ната средина и едукација на младите за здрава живот-
на средина. 

Здружението на граѓани "МЛАДИ ЕКОЛОЗИ" 
Куманово се здобива со својство на правно лице со де-
нот на запишување во регистарот на 19.09.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (38538) 
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жената "БЛЕСС" со седиште во Куманово ул."Киро 
Антевски" бр. 38. 

Основни цели и задачи како начин и облици на деј-
ствување на Здружение на жената "БЛЕСС" Кумано-
во, се насочени кон остварување со уставот утврдени-
те права и еднаквост на жената и нејзината соодветна 
застапеност кон сите сфери на општественото одлучу-
вање, целрсно почитување на жената, нејзиниот ин-
тегуитет и целосна рамноправност на половите и ос-
лооодување на традиционалните стеги од било каков 
вид потчинатост, создавање услови за поголемо ра-
ботно ангажирање на жената во стопанството, обез-
бедување услови за спроведување на мерките, на ак-
тивна, здравствена и социјална заштита на жената и 
детето, со акцент на нејзината улога во биолошката 
репродукција и правото на жената соодветно да 
одлучува за раѓање на децата, пружање на 
материјална и друга помош при здружување на 
унесреќени, сиромашни и изнемоштени лица, 
основање на хуманитарни услови, залагање за 
развивање и задоволување на социјални, културни , 
спортски, рекреативни потреби кај жената, развивање 
на еколошка свест и соработка со други институции. 

Здружението на жената "БЛЕСС" Куманово се 
здобива со својство на правно лице со денот на запи-
шување во регистарот на 25.09.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (38540) 

Основниот суд во Неготино со решение Зг.рег. бр. 
10/2000, во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации се запишува Здружение на граѓани здруже-
ние на лозари "МИЛЕНИУМ" со седиште во Неготи-
но. 

Здружението е застапувано од Стоиманов Лазо од 
Неготино. 

Од Основниот суд во Неготино. (38519) 

ППУ "КОРОНА" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. 
"Козјак" бр. 29 а, и жиро сметка 40100-601-196930, и 
истата не се спроведува и се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38967) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Ст. бр. 117/2000 од 03.10.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, промет, сообраќај и обука 
^ Л Е К С А Н Д Р И Ј А " Перо ДООЕЛ Сќопје, ул. "Дра-
говити" бр. 8 б, и жиро сметка 40120-603-19233, и иста-
та не се спроведува и се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38971) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 32 за 2000 - та година се врши упис 
на основање на здруженија на граѓани со име Интер-
национална хуманитрна младинска организациЈа 
"МЕЛФЕОТ - ХУМАНИТАРНА" од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на здружението се 
прибирање на разни видови хуманитарни средства, ор-
ганизирање хуманитарни акции, помагање на болни и 
нивно лекување, развивање на физичката култура, 
спортот, книжевното творештво, музичката култура и 
друго, заштита на децата и младината, самохрани мај-
ки, деца без родителска грижа, како и на младинци со 
оштетен слух, говор, инвалиди и ментално ретардира-
ни лица и други цели и задачи. 

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. "Ра-
довишка" бр. 51. 

Лице овластено за застапување и претставување 
на здружението е Стоилкоски Пеце - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (38995) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст. бр. 96/2000 од 19.09.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
Љетпријатие за внатрешен и надворешен промет 
"ГОГО - КОМЕРЦ" ЦО Скопје, ул."Народен Фронт" 
бр. 21/1-3, и жиро сметка 40100-601-316538, и истата не 
се спроведува и се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38960) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст. бр. 44/2000 од 05.10.2000 го-
дина, се запира стечајната постапка отворена над дол-
жникот Трговско друштво за промет и услуги "МАВ-
ИС" Георги ДООЕЛ Скопје, ул."Октомвриска Рево-
луција" бр. 8/1-1 и жиро сметка 40120-601-201950 запи-
шан во трговскиот регистар во регистарска влошка 
0202162727-8-0-0-0 со решение на овој суд Ст. бр. 
44/2000 од 06.07.2000 година поради тоа што не постои 
имот што влегува во стечајанта маса. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39601) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст. бр. 90/2000 од 13.09.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ИН - АЛ-
БАТРОС" ДОО Скопје, бул. "ЈНА" бб, и жиро сме-
тка 40100-601-153936, и истата не се спроведува и се 
заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39475) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
107/2000 од 25.08.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Претпријатие за производство, 
промет и услуги "ПРЧАК КОМЕРЦ" увоз-извоз -
Прилеп П.О. со седиште на ул."Цане Коњарец" бр. 
105, запишан во регистарска влошка 1-5466/ на Окру-
жен стопански суд Битола со дејност завршни и занае-
тчиски работи во градежништвото со жиро сметка 
41100-601-35795 во ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (38422) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
114/2000 од 26.09.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Производно, прометна и услужна 
задруга "ХРИСТИ ПЕР" Прилеп, увоз-извоз П.О. со 
седиште на ул."Кузман Јосифоски" бр. 207, запишано 
во регистарска влошка 2-415 на Окружен стопански 
суд Битола со дејност трговија на мало со бои и лако-
ви и хемикалии со жиро сметка 41100-601-37422 во 
ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (38423) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Ст. бр. 109/2000 од 27.09.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 

Основниот суд во Прилеп со решение' Ст. бр. 
103/2000 од 25.09.2000 година отвори стечајна постапка 
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спрема должникот Претпријатие за производство, тр-
говија и услуги увоз-извоз "ЗОГОТЕКС" Прилеп 
П.О. со седиште на ул."Ѓоре Ѓорески" бр. 43, запишан 
во регистарска влошка 1-14890 на Окружен стопански 
суд Битола се дејност трговија на големо со текстил и 
конфекција со жиро сметка 41100-601-30437 во ЗПП 
Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (38424) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
115/2000 од 26.09.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Приватно претпријатие за произ-
водство, занаетчиство, услуги и трговија на големо и 
мало увоз-извоз "МИМЕРА - ПРОМЕТ" Прилеп П.О. 
со седиште на ул."3 Ноември" бр. 35, запишан во ре-
гистарска влошка 1-7579 на Окружен стопански суд 
Битола со дејност продажба на мало на делови и приб-
ор за моторни возила со жиро сметка 41100-601-15848 
во ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (38426) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
112/2000 од 26.09.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Трговска задруга "БОН АПЕ-
ТИТ" Прилеп П.О. со седиште на ул."Борис Кидрич" 
бр. 134, запишан во регистарска влошка 2-662 на Ок-
ружен стопански суд Битола со дејност трговија на ма-
ло со месо, живина, риба и месни преработки со жиро 
сметка 41100-601-40781 во ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не ,се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (38427) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
105/2000 од 26.09.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Трговец поединец за промет на ма-
ло Трајче Ачковски "АТЛЕТИК" ТП Прилеп со се-
диште на ул."Страшо Пинџур" бр. 8 а, со дејност трго-
вија на мало со обувки, предмети од кожа запишан во 
регистарска влошка 010013767-6-01-000 на Основниот 
суд во Битола со жиро сметка 41100-601-45426 во ЗПП 
Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (38428) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
111/2000 од 26.09.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Приватно претпријатие за произ-
водство, промет и услуги "МИНЕ - КОМЕРЦ" увоз-
извоз П.О. од с.Десово, запишан во регистарска 
влошка 010068817-8-03-000 на Основниот суд во Би-
тола со дејност трговија на мало со леб, печива, кола-
чи и слатки со жиро сметќа 41100-601-36841 во ЗПП 
Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (38429) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
116/2000 од 26.09.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Задруга за производство, промет и 
услуги "ФЕК" Прилеп увоз-извоз П.О. со седиште на 
ул."Кеј 19-ти Септември" бр. 6, запишан во регистар-
ска влошка 2-587 на Основниот суд во Битола со деј-
ност производство на кожни обувки со жиро сметка 
41100-601-42599 во ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (38911) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
102/2000 од 20.09.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот ПП за производство, промет и ус-
луги "БАЛ - САН" увоз-извоз Прилеп, со седиште на 
ул."Ладо Лапецот" бр. 74, запишан во регистарска 
влошка 1-9556 на Основниот суд во Битола со дејност 
полјоделство со жиро сметка 41100-601-18124 во ЗПП 
Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (38973) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
117/2000 од 28.09.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Претпријатие во приватна сопстве-
ност за производство, трговија на големо и мало увоз-
извоз "ПЕЛ - ПРОМ" ЦО Прилеп, со седиште на ул. 
"Кузман Јосифоски" бр. 243, запишан во регистарска 
влошка 010056407-8-03-000 на Основниот суд во 
Битола со дејност трговија на мало во продавница 
претежно за храна, пијалаци и тутун со жиро сметка 
41100-601-3845 во ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (39648) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
119/2000 од 28.09.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Претпријатие за трговија на голе-
мо и мало увоз-извоз "ЦРНИЛИШТЕ" ПО со седиш-
те во с.Црнилиште, запишан во регистарска влошка 
1-14818 на Основниот суд во Битола со дејност тргови-
ја на мало со разни животни продукти, алкохолни пи-
јалаци и производи за домашна употреба со жиро сме-
тка 41100-601-26752 во ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (39650) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 
119/2000 од 28.09.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Трговско друштво за производст-
во, промет и услуги Ѕвонко Јончески и други "ПЕН-
ЧО - КОМЕРЦ" увоз-извоз ДОО Прилеп, со седиште 
на ул."11-ти Октомври" бр. 184 а, запишан во регис-
тарска влошка 010059747-0-03-000 на Основниот суд во 
Битола со дејност трговија на мало со облека со жиро 
сметка 41100-601-31429 во ЗПП Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (39652) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
184/2000 од 02.10.2000 година над ПГЗП "ФАСАДА", 
со дејност услужна, и жиро сметка 40300-601 при ЗПП 
Битола отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (38861) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
221/2000 од 02.10.2000 година над Друштвото за трго-
вија и услуги "МИЛИСТЕР" Стевче ДООЕЛ увоз-из-
воз Битола, со дејност трговија и жиро сметка 40300-
601-62756 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (38982) 
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Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
183/2000 од 02.10.2000 година над Претпријатието во 
приватна сопственост за трговија на големо и мало из-
воз-увоз и шпедиција "НА- МА" Битола ПО, со дејно-
ст шпедиција и жиро сметка 40300-601-8105 при ЗПП 
Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (38992) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 98/99 
од 06.10.2000 година ја запре стечајната постапка над 
3 3 "ИЛИНДЕН" с.Старавина, поради непостоење на 
имот што влегува во стечајната маса. 

Од Основниот суд во Битола. (39456) 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст. бр. 131/2000 од 02.10.2000 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот ТПТ 
"ПРОГРЕС" од Струмица, но е одлучено да истата не 
се спроведува поради немање имот на должникот за-
ради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

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

Од Основниот суд во Струмица. (38555) 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со ре-
шение, на овој суд Ст. бр. 8/96 од 28.09.2000 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот 3 3 "ИЛИ-
НДЕН" с.Моноспитово, општина Муртино, се заклу-
чува, а се разрешува од должност стечајниот управник 
Драги Димовски, дипломиран економист од Струмица. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведенотр решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на РМ". 

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

Од Основниот суд во Струмица. (38556) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 49/2000 од 05.10.2000 година, се огвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Производ-
но претпријатие за трговија и услуги "ДУТИ" ЦО 
увоз-извоз Неготино, ул."12 Ваташки другари" бр. 3, 
но истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (39462) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со ре-
шение Ст. бр. 38/2000 од 06.10.2000 година, констатира 
дека програмата за финансиска консолидација и соп-
ственичка трансформација на ЗПТП "ПЕПЕЛИШ-
ТЕ" с.Пепелиште - Неготино донесена од Управниот 
одбор е прифатена на рочиштето од 06.10.2000 година 
од доверителите чии побарувања изнесуваат повеќе 
од половината на побар^ањата на сите доверители 
според која програмата ЗПТП "ПЕПЕЛИШТЕ" од с. 
Пепелиште се организира во Акционерско друштво, а 
побарувањата на доверителите се претвораат во траен 
влог во претпријатието со спогодба на доверителите. 

Мерките во програмата за финансиска консолида-
ција и сопственичка трансформација. на ЗПТП "ПЕ-
ПЕЛИШТЕ" с.Пепелиште имаат правно дејствие пре-
ма сите доверители. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (39465) 

Основниот суд во Кочани објавува дека со реше-
ние СТ. бр. 455/97 од 14.07.2000 година, ст^чајната пос-
тапка над ОП "СПЕКТАР" Македонска Каменица, 
привремено запрена со решение на овој суд Ст. бр. 
455/97 од 17.10.2000 година, продолжува. 

За стечаен управник на ОП "СПЕКТРА" Маке-
донска Каменица се поставува лицето Борко Митрев-
ски дипл.економ. од Македонска Каменица. 

Од Основниот суд во Кочани. (28421) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во стечај-
ната постапка Ст. бр. 52/96 над стечајниот должник 
3 3 "ЕДИНСТВО" од с.Челоопек, оопределено е до-
полнително рочиште за присилно порамнување кое ќе 
се одржи на ден 26.10.2000 година во 12.00 часот, суд-
ница 1/1 во Основниот суд во Тетово. 

На ова рочиште ќе се расправа по дополнителниот 
предлог за присилно порамнување поднесен од стечај-
ниот управник и доверителите на стечајниот должник, 
па се покануваат доверителите да присуствуваат на 
истото. 

Поранешното рочиште за присилно порамнување 
беше одржано на 21.09.2000 година. 

Од Основниот суд во Тетово. (38411) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 7/2000 од 23.05.2000 година от-
ворена е стечајан постапка над должникот ПТТ "ПО-
ЖАРАНЕ ТЃАНСПОРТ" ДОО експорт-импорт од 
Гостивар, но истата не се спроведува па отворената 
стечајна постапка над должникот ПТТ "ТРАНСПО-
РТ ПОЖАРАНЕ" се заклучува. 

Од Основниот суд во Гостивар. (39469) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст. бр. 46/2000 од 05.09.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
Друштво за градежништво промет и услуги "МАД 
ГРАДБА" Бране и Ацо ДОО Скопје, ул."Народен 
Фронт" бр. 13, и жиро сметка 40100-601-73928, и иста-
та не се спроведува и се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39653) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст. бр. 128/2000 од 09.10.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за промет и производство, услуги и ин-
женеринг "БУЈОТО ТРЕЈД" ДОО Скопје, с. Ореша-
ни, и жиро сметка 40100-601-101166, и истата не се сп-
роведува и се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I Скопје. (39659) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Ст. бр. 918/97 од 06.10.2000 годи-
на, е отворена стечајна постапка над правното лице 
Производно, услужно, трговско претпријатие "КЕРА-
МИКС" експорт-импорт Скопје, ул."164" бр. 46, и жи-
ро сметка 40100-601-43052, и истата не се спроведува и 
се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39662) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст. бр. 114/2000 од 03.10.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот Тр-
говско друштво за промет и услуги "ТРАДЕКСКО" 
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Илинка ДООЕЛ Скопје, бул."Октомвриска Револуци-
ја" бр. 8/1-1, и жиро сметка 40120-601-24597, и истата 
не се спроведува и се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39795) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст. бр. 64/2000 од 03.10.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "ПРОМИНА" ДОО Скопје, ул. 
"ЈНА" бр. 3-5, и жиро сметка 40100-601-14386, и иста-
та не се спроведува и се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39776) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст. бр. 100/2000 од 03.10.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот Тр-
говско друштво за производство, услуги и трговија 
"ПРОМЕДИКА М" Ристо и други ДОО Скопје, ул. 
"Братфорска" бр. 1, и жиро сметка 40120-601-442532, и 
истата не се спроведува и се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39966) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Ст. бр. 332/96 од 31.08.2000 годи-
на, дава согласност за отпочнување на постапката за 
трансформација на должникот Претпријатие со оп-
штествен капитал "ЈУТОМОНТАЖА БЛАГОЈ ДАВ-
КОВ" од Скопје, ул."50 Дивизија" бр. 26 и жиро смет-
ка 40100-601-21067. 

Отворената стечајна постапка над дожникот со ре-
шение Ст. бр. 1674/95 од 27.11.1995 година, донесена од 
Окружниот стопански суд Скопје, (нов број) 1.Ст. бр. 
332/96 привремено запрена со решение на ОСС - СК 
од 28.06.1996 година се запира. 

По правосилноста на решението Претпријатието е 
должно во рок од 8 дена од одлуката за сопственичка 
трансформација да ја објави во "Службен весник на 
РМ", и во еден од дневните весници што излегуваат во 
Р. Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39774) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст. бр. 55/99 од 14.09.2000 годи-
на, е отворена стечајна постапка над должникот Ме -
шовито претпријатие за промет и услуги "ДИАМАГ 
ТРАДЕ" ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на 
ул."Мито Хаџивасилев" бб, и жиро сметка 40100-601-
313419 запишан на регистарска влошка 1-56812-0-0-0. 

За стечаен управник се, определува лицето Стојан 
Марковски од Скопје, ул."Горче Петров" бр. 3/38. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 

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

Се закажува рочиште на собир на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на собранието на доверителите на кое врз 
основа на извештајот на стечајниот управник довери-
телите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на на 
постапката кое ќе се одржи на 15.11.2000 година во 
09.30 часот во соба бр. 44 во зградата на Основниот 
суд Скопје Скопје. 

Од Основниот суд Скопј 1 - Скопје (39935) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд III Ст. бр. 48/2000 од 13.10.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот Тр-
говско услужно претпријатие " СЕПРОМ - 94" Скопје, 
ул."Иван Козаров" бр. 33, и жиро сметка 40100-601-
323651, при З И П филијала Скопје, со број на регис-
тарска влошка 1-57400-0-0-0 при регистарот на Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и 
се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (39807) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд III Ст. бр. 66/2000 од 13.10.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за .производство и услуги "ДЕБИ -
КОМПАНИ" увоз - извоз Скопје, ул."Венјамин Ман-
џуковски" бр. 14, и жиро сметка 40100-601-112803, при 
З П П филијала Скопје, со број на регистарска влошка 
1-16536-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје 
I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (39936) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 92 и 208/96 од 08.05.2000 година 
се одобрува предлогот за присилно порамнување ск-
лучен помеѓу доверителите и должникот Претпријат-
ие за промет на големо и мало "МЕРЦЕДЕС ПРО-
МЕТ" увоз-извоз од Гостивар. 

На доверителите чии побарувања се утврдени ќе 
им се исплати во висина од 50% со рок на отплата од 
една година. 

Од Основниот суд во Гостивар. (39930) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 352/97 од 05.06.2000 година зак-
лучена е стечајната постапка над должникот ПТП 
"ПОРЕЧЕ" од Гостивар. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при регистар-
ското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Гостивар. (39929) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Сг. бр. 310/97 од 10.05.2000 година зак-
лучена е стечајната постапка над должникот Произво-
дно претпријатие експорт-импорт ДОО "ВИТАЛУКС 
- 95" од Гостивар. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при регистар-
ското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Гостивар. (39928) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Сг. бр. 358/97 од 22.08.2000 година зак-
лучена е стечајната постапка над должникот ПТП 
"ЈЕТОН - ЕКСПОРТ" од Гостивар. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при регистар-
ското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Гостивар. (39927) 

Основниот суд во Гостивар објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 428/97 од 17.02.1998 година от-
ворена е стечајна постапка над должникот ППТТУ 
"ДРИТАН - ЕКСПОРТ" од с.Горна Бањица. 

За стечаен судија се определува Катица Стојкоска 
судија на овој суд. 
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За стечаен уравник се определува Тасим Саити 
дипломиран правник вработен во Водостопанство 
"ИЗВОРИ" од Гостивар. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 де-
на по објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" до стечајниот совет на овој суд со пријави во два 
примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги измират долго-
вите спрема стечајниот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавени-
те побарувања на доверителите на стечајниот долж-
ник на ден 24.11.2000 година во 12.00 часот во сала бр. 
II на овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (39926) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
188/2000 од 13.10.2000 година над Трговед поеднинец 
"ФЕДОРА", од Битола, ул."Стејровски Ѓорѓи Џоџа" 
бр. 2 - 6/21, со дејност трговија, и жиро сметка 40300-
601-98091 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (39826) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
215/2000 од 02.10.2000 година над ЈТД "МАКОТЕР-
НА", со дејност трговија, и жиро сметка 40100-601-
80763 при ЗПП Ресен отвори стечајна постапка, не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (39749) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 
201/2000 од 17.10.2000 година над Друштвото за произ-
водство, трговиЈа и услуги "ДИМЧЕ ТАКОВСКИ", 
увоз-извоз од Битола, ул. "Партизанска" бр. 104/20, со 
дејност трговија на мало, и жиро сметка 40300-601-
27216 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (39963) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 121/99 
од 23.08.2000 година на рочиштето - собрание на дове-
рителите на стечајниот должник АД "СТОКОКО-
МЕРЦ" од Битола, не го прифати предлогот на сте-
чајниот управник на стечајниот должник, стечајниот 
должник АД "СТОКОКОМЕРЦ" од Битола да про-
должи со работа и го задолжи стечајниот управник да 
пристапи кон ликвидација на должникот и намирува-
ње на неговите доверители согласно Законот. 

Од Основниот суд во Битола. (40057) 

Основниот суд во Битола објавува дека со решен-
ие на овој суд Ст. бр. 227/00 од 17.10.2000 година отво-
рена е стечајната постапка над трговското претприја-
тие "КНИЖАР ПРОМЕТ" АД Битола, ул."Никола 
Тесла" бр. 27, дејност трговија со жиро сметка 40300-
601-1242 при ЗПП Битола. 

За стечаен судија го определи Симеон Шопов суди-
ја на Основниот суд во Битола, и член на стечајниот 
совет. 

За стечаен управник го определи Костадин Хрис-
товски дипломиран економист од Битола. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 де-
на по објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" до стечајниот управник ца адреса на ТП "КНИ-
ЖАР ПРОМЕТ" АД Битола, ул."Никола Тесла" бр. 
27. 

Се повкуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и права како и доверите-
лите кои разлчни права и врз недвижности на должни-
кот што не се запишани во јавните книги во рок од 15 

дена од објавувањето на решението да ги пријават по-
барувањдта кај стечајниот управник. 

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

Се закажува рочиште за испитување и утврдување 
на пријавените побарувања, (испитно рочиште), како 
и рочиште за натамошниот тек на стечајната постап-
ка (извештајно рочиште) за 21.12.2000 година, во 10.00 
часот судница бр. 7 при Основниот суд во Битола. 

Огласот на огласната табла во судот е истакнат на 
ден 17.10.2000 година во 13.00 часот. 

Од Основниот суд во Битола. (39962) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 8/2000 од 03.10.2000 година се 
дополнува Ст. бр. 8/2000 од 11.07.2000 година заклуче-
на е стечајната постапка над должникот Друштво за 
производство, промет и услуги "СТРЕЛА 98" Кумано-
во, на начин што меѓудругото во Ст. бр. II од решени-
ето се дополнувагпатничко моторно возило "ЛАДА" 
со рег. бр. КУ 041 - БХ, тип 1300 Ц, број на шасија 
ХТА2105000Х0827225 со број на мотор 9198639, годи-
на на производство 1986, сила на мотор 48, работна 
зафатнина 1298, боја "крем 4Д" да се предаде на осно-
вачот Моме Ристовски од Куманово, ул."30 Јули" бр. 
20. 

Од Основниот суд во Куманово. (39829) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 1644/2000 од 15.06.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, услуги и 
трговија на големо и мало "ИВАН" ц.о. увоз-извоз од 
Скопје, ул. "Божидар Рајковиќ" бр. 8, Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-208556. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петр-
ов од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 50-3-4. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39914) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
\ решение на овој суд П.Л.бр. 484/2000 од 16.06.2000 го-

дина е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија и 
услуги "МАРИЈА" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. 
"Сава Ковачевиќ" бр. 1/47, Скопје, со жиро сметка 
40100-601-219481. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петр-
ов од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 50-3-4. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39911) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 1702/2000 од 15.06.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над 
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должникот Претпријатие за транспорт, трговија и 
услуги "ТРИНАЦИОНАЛ" д.о .о. увоз-извоз Скопје, 
ул."Ефтим Спространов" бр. 11, со жиро сметка 
40100-601-296214. 

1 За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петр-
ов од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 50-3-4. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39908) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1703/2000 од 05.07.2000 годи-
ла е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, услужно и трговско претпријатие 
"АТАЛАНТА" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Наум 
Охридски" бр. 5, Скопје. со жиро сметка 40100-601-
377282. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пет-
ров од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 50-3-4. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39907) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 590/2000 од 03.07.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, трговија и 
услуги "ИШТАР" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Партизански Одреди" бр. 121/5, Скопје, со жиро сме-
тка 40100-601-313765. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петр-
ов од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 50-3-4. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39906) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1322/99 од 01.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "ЛИНЕТА" ц.о. од Скопје, 
бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, Скопје, со жиро сметка 40100-
601-26773. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко -
Петрески од СкопЈе, бул."АВНОЈ" бр. 68/4. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, ^Најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39904) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 572/2000 од 03.07.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија, производство и 
инженеринг "СИСКОМ" експорт-импорт д.о.о. од 
Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 4, Скопје, со жиро сме-
тка 40100-601-63524. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко 
Петрески од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 68/4. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39903) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 692/2000 од 06.09.2000 го-
дина. . е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија, транспорт и 
услуги "МЕДИТ - ТРАНС" увоз-извоз д.о.о. од 
Скопје, ул. "Бојмија" бр. 8/49, Скопје, со жиро сметка 
40100-601-391584. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко 
Петрески од СкопЈе, бул."АВНОЈ" бр. 68/4. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39902) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува деќа со 
решение на овој суд П.Л.бр. 1660/2000 од 15.06.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за промет и услуги "ЕУРО 
МАСТЕРС" д.о.о. експорт-импорт од Скопје ул."Ѓуро 
Гоновиќ" бр. 115 а, со жиро сметка 40100-601-365734. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39973) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд ГЛ.бр. 1641/2000 од 03.07.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Трговско претпријатие "МАК - СИЛВЕР" 
ц.о. од Скопје ГТЦ - приземје локал 4, со жиро сметка 
40100-601-269435. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39972) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 524/2000 од 03.07.2000 година 
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е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, прометно претпријатре "ВАГРАМ 
ИНЖЕНЕРИНГ" ц.о. од Скопје, ул."Палмиро 
Тољати" бр. 78а 1/14, со жиро сметка 40110-601-
394864. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски од .Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39971) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 449/2000 од 19.07.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производстов, трговија и услуги 
"БОЈАЛ - ТРАНС" ц.о. експорт-импорт од Куманово 
ул."Никола Тесла" бр. 86 а, со жиро сметка 40900-601-
41362. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

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

Од ОсновИиот суд Скопје I - Скопје. (39970) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 560/2000 од 03.07.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Здравствена организација - ординација по 
општа стоматологија "ОРТОДЕНТ" од Скопје, 
ул."Козара" бр. 42 влез 1 стан 11, Скопје, со жиро сме-
тка 40100-603-21457. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39969) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на бвој суд П.Л.бр. 674/2000 од 06.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија, транспорт и 
туризам "ДИФИ - КОМПАНИ" ДОО експорт-
импорт од Гостивар, ул."201" бр. 6, со жиро сметка 
41510-601-38199. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски од СкопЈе, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39968) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд ГЛ.бр. 517/2000 од 15.09.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "АС 
КИТАН" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Томо 
Стефановски" бр. 14 б, Скопје, со жиро сметка 40100-
601-328429. 

За ликвидатор се определува лицето Надица 
Младеновска од Скопје, ДТЦ Мавровка лам Ц, кат 1, 
канцел.2, тел.111-144. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39992) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 770/2000 од 06Л0.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство и трговија 
на големо и мало "ДРВО ЕКСПОРТ" ц.о. увоз-извоз 
од Куманово, ул. "Салтир Наумов" бр. 2, Куманово, со 
жиро сметка 40900-601-22795. 

За ликвидатор се определува лицето Радица 
Цекова од Куманово, ул."Сава Ковачевиќ" бр. 44 а. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39830) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Г.Л.бр. 773/2000 од 13.10.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "БАНЕ КОМЕРЦ" 
ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "ВладимЈШ 
Комаров" бр. 38/4-18, Скопје, со жиро сметка 40100-
601-312063. 

За ликвидатор се определува лицето Снежана 
Гаиќ од Скопје, бул."Илинден" бр. 79/12, тел.362-125 и 
650-621. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40068) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1564/2000 од 10.012000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги, промет и производство 
"МАКИЗ" д.о.о. експорт-импорт од СкопЈе, ул. "Гоце 
Делчев" бр. 5, Скопје, со жиро сметка 40100-601-
338411. 

За ликвидатор се определува лицето Драган 
Величковски од Скопје. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40069) 



Стр. 4988 -Бр. 85 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБ ЛИКА МАКЕДОНИЈ А 24 октомври 2000 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1649/2000 од 26.07.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, промет и 
услуги "ПЕГ" п.о. од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 305 
б, Скопје, со жиро сметка 40100-601-256211. 

За ликвидатор се определува лицето Стевчевски 
Благоја од Скопје ул."Благоја Комаров" бр. 23/26. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40070) 

Се продава земјоделско земјиште во КО 
Корешница, една идеална половина од КП бр. 1027/3, 
во м.в. "Копанец", интензивно лозје со површина од 
5080 м2, сопственост на Стојков Васил од Демир 
Капија, ул. "Јане Сандански" бр. 5, цена 71.500,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македоија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се 
доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. 
" Маршал Тито" бр. 138. (39443) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд П.Л.бр. 704/2000 од 13.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и 
мало "ТИМА" увоз-извоз п.о. од Куманово ул."ЈНА" 
бр. 68, со жиро сметка 40900-601-8995. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" 
бр. 26/2-8. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39948) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино 
вон, од КП бр. 3926,, во м.в. "Мечкарица", нива со 
површина од 4757 м2, сопственост на Димов Лазо од 
Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 152/5, цена 57.200,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македоија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се 
доставувааГ до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. 
"Маршал Тито" бр. 138. (39442) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд П.Л.бр. 1680/2000 од 03.10.2000 го-
дина е завршена ликвидацијата над Друштвото за 
производство, трговија, услуги и градежништво увоз-
извоз "ЕЛКАБОН 99" Милчо Мојсов и други ДОО од 
Скопје, ул."Димитар Пандилов" бр.10, Скопје, и жиро 
сметка 40100-601-429040, отворена со решение на овој 
суд од 03.04.1999 година и се брише од регистарот кој 
го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (40163) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Се продава земјоделско земјиште во КО 
Пепелиште, една идеална половина од КП бр. 2066, во 
м.в. "Штурлинци", нива со површина од 10460 м2 

сопственост на Наумов Борис од Кавадарци, ул. 
"Игман" бр. 2/8, цена 62.820,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македоија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се 
доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. 
"Маршал Тито" бр. 138. (39444) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино 
вон, од КП бр. 3163, во м.в. "Бучето", нива со 
површина од 10332 м2, сопственост на Недев Киро од 
Неготино, ул. "Едвард Кардељ" бр. 38, по цена 
104.150,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македоија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се 
доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. 
"Маршал Тито" бр. 138. (39521) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик, 
од КП бр. 360, во м.в. "Падина", нива со површина од 
5826 м2, сопственост на Ѓорѓиев Божо од с.Чифлик, 
Демир Капија, по цена 58.730,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македоија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се 
доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. 
" Маршал Тито" бр. 138. (39663) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник, 
од КП бр. 195, во м.в. "Плотунјак", пасиште со 
површина од 2169 м2, сопственост на Манов Милан од 
с.Тимјаник, Неготино, цена 6.550,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македоија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се 
доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. 
" Маршал Тито" бр. 138. (39522) 
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Се продава земшделско земјиште - пасиште 
построено на КП бр. 24/2-3, на м.в. "Село", пасиште од 
5 класа, во површина од 300 м2, заведено во ПЛ бр. 
404, во КО Зубовце, сопственост на Јосифовски Илија 
Делче од с.Зубовце, за цена од 150.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Кеј Братство 
Единство", Гостивар. (39452) 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Кеј Братство 
Единство", Гостивар. (38558) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 42/15, на м.в. "Горно Клугово", нива од 4 
класа, во површина од 5500 м^, заведено во ПЛ бр. 233, 
во КО - Топлица, сопственост 1/2 идеален дел на 
Рушити Ферик Ружди од с.Топлица - Гостивар, за цена 
од 130.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
зет^иштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Кеј Братство 
Единство", Гостивар. (39449) 

Се продава 1/4 идеален дел од недвижен имот -
земјоделско земјиште построено на КП бр. 2901/21, 
м.в. "Грамада", култура нива, класа 4, со површина од 
897 м2 за КО Кучевиште, сопственост на Марковиќ 
Богољуб за цена од 27.500,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците 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 првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Оппггина Чаир, ул."Костурска"бр.18/5-1, Скопје.39486 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 75/15, на м.в. "Горно Клугово", нива од 4 
класа, во површина од 1760 м2, заведено во ПЛ бр. 47, 
во КО - Топлица, сопственост на Мехмеди Алит 
Фикри и Мехмеди Алит Кадри од с.Топлица -
Гостивар, за цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
зе^^иштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Кеј Братство 
Единство", Гостивар. (39446) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 72/2-13, нива од 4 класа, во површина од 
2050 м ,̂ заведено во ПЛ бр. 1045, во КО - Зубовце, 
сопственост на Арсова в.д. Тихомир Сирма од Софија 
- Р.Бугарија, за цена од 150.000,00 денари. 

(Је повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на о^авувањето 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 Филип Трифуновски, ул. "Кеј Братство 
Единство", Гостивар. (39146) 

Се прбдава 1/4 идеален дел од недвижен имот -
земјоделско земјиште построено на КП бр. 5616, м.в. 
"Бара", култура нива, класа 3, со површина од 1576 м^ 
за ЌО Кучевиште, сопственост на Мојсоска Гордана 
за цена од 54.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците 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 првенствено 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.38669 

Се продава 1/2 идеален дел од недвижен; имот -
земјоделско земјиште построено на КП бр. 5908, м.в. 
"Јурија", култура нива, класа 3, со површина од 5992 
ур- за КО Кучевиште, сопственост на Пигулов Божин 
за цена од 259.520,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и граЦичарите 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 првенствено 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.38772 

Се 1фодава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 29/170-1, на м.в. "Грудајца", нива од 7 класа, 
во површина од 921 м^, заведено во ПЛ бр. 172, во КО 
- Бањица, сопственост на С^лејмани Јашар Нагип од 
с.Д.Бањица - Гостивар, за цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно 
правото на првенство. " 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
258/2 на м.в. "Калник", шума 3 класа, површина 532 м2 

и нива 4 класа во површина 783 м2, опишани по ПЈ1 бр. 
1187 на КО Голема Речица и 1/7 (една идеална 
седмина) од КП бр. 259/2 на м.в. "Калник", пат во 
површина од 547 м2, опишано по ПЛ бр. 145 на КО 
Голема Речица, за цена од 60.000,00 денари, 
сопственост на Гафури Ештреф Нијази од с.М.Речица 
- Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се 
достават до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, 
Тетово. (39433) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/7 (една 
идеална седмина) од КП бр. 6437/1 на м.в. "Купеник", 

ливада 4 класа, површина 2695 м2, опишано по ПЛ бр. 



Стр. 4990 -Бр. 85 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈ А 24 октомври 2000 

10999 на КО Тетово, за цена од 300.000,00 денари, 
сопственост на Исаку Раиф Мурат од Тетово, бр. 82 Д 
А1. бр. 1/2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се 
достават до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, 
Тетово. . (39387) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/4 (една 
идеална четвртина) од: 

- КП бр. 26 на м.в. "Кукударка", нива 8 класа, по-
вршина 738 м ,̂ 

- КП бр. 28 на м.в. "Кукударка", нива 8 класа, по-
вршина 2776 м ,̂ 

- КП бр. 46 на м.в. "Кукударка", нива 8 класа, по-
вршина 2867 м ,̂ 

- КП бр. 184 на м.в. "Тиквица", шума 5 класа, повр-
шина 880 м ,̂ 

- КП бр. 185 на м.в. "Тиквица", пасиште 8 класа, 
површина 1120 м ,̂ 

- КП бр. 191 на м.в. "Тиквица", пасиште 8 класа, 
површина 160 м ,̂ 

- КП бр. 212 на м.в. "Тиквица", нива 7 класа, повр-
шина 1681 м^ 

- КП бр. 216 на м.в. "Тиквица", овошна градина 5 
класа, површина 480 м ,̂ 

- КП бр. 284 на м.в. "Сурин", шума 4 класа, површ-
ина 4838 м ,̂ 

- КП бр. 285 на м.в. "Сурин", нива 7 класа, површи-
на 2569 м^ 

- КП бр. 311 на м.в. "Сурин", шума 4 класа, повр-
шина 2002 м^ 

- КП бр. 312 на м.в. "Сурин", нива 6 класа, површи-
на 276 м^ 

- КП бр. 313 на м.в. "Сурин", пасиште 8 класа, по-
вршина 355 м ,̂ 

- КП бр. 315 на м.в. "Сурин", шума 4 класа, повр-
. шина 467 м ,̂ г 

- КП бр. 376 на М.В.. "Тиквица", нива 5 класа, повр-
шина 267 м ,̂ 

- КП бр. 783 на м.в. "Поле", нива 5 класа, површи-
на 1598 м^ 

- КП бр. 790 на м.в. "Поле", ливада 6 класа, повр-
шина1119м^ 

- КП бр. 916 на м.в. "Поле", нива 5 класа, површи-
наШбм^ , 

- КП бр. 934 на м.в. "Поле", нива 5 класа, површи-
на 1028 м ,̂ 

- КП бр. 1344 на м.в. "Поле", нива 6 класа, површи-
на 1569 м^ 

- КП бр. 1456 на м.в. "Сурин", под објект во повр-
шина 30 м , 

- КП бр. 1456 на м.в. "Сурин", шума 4 класа, повр-
шина 289 м ,̂ 

- КП бр. 1457 на м.^. "Сурин", шума 4 класа, повр-
шина 1896 м^ 

- КП бр. 1458 на м.в. "Сурин", нива 7 класа, повр-
шина 7221 м^ 

- КП бр. 1458 на м.в. "Сурин", под објект во повр-
шина 18 м , 

- КП бр. 1553 на м.в. "Плошник", нива 6 класа, по-
вршина 320 м ,̂ 

- КП бр. 1585 на м.в. "Плошник", лозје 5 класа, по-
вршина 1102 м ,̂ 

- КП бр. 1897/1 на м.в. "Плошник", нива 6 класа, 
површина 1045 м ,̂ 

- КП бр. 2447 на м.в. "Дебел рид", ливада 8 класа, 
површина 3676 м ,̂ 

- КП бр. 2597 на м.в. "Дебел рид", ливада 8 класа, 
површина 1457 м^ 

- КП бр. 2631 на м.в. "Кременик", нива 8 класа, по-
вршина 2039 м ,̂ 

- КП бр. 2632 на м.в. "Кременик", шума 6 класа, 
површина 6916 м ,̂ 

- КП бр. 2676 на м.в. "Село", шума 4 класа, повр-
шина 481 м^ 

- КП бр. 2727 на м.в. "Село", овошна градина 5 
класа, површина 381 м ,̂ 

- КП бр. 2733 на м.в. "Село", под објект во повр-
шина112м^и 

- КП бр.'2733 на м.в. "Село"; двор 6 класа, површи-
на 68 м ,̂ сите опишани по ПЛ бр. 28 на КО Рогачево, 
за цена од 90.000,00 денари, сопственост на Спировски 
Лазо од с.Вратница - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се 
достават до нотарот Наџи Зеќири^ ул. "ЈНА" бр. 41, 
Тетово. (39437) 

Се продава недвижен имот - нива од 200 м ,̂ на КП 
бр. 15/5 м.в. "Продиште", 5 класа, КО Ораовец, 
заведен во ПЛ бр. 44, сопственост на Петровски Ацо 
од Велес, за цена од 15.500,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопственици и соседи чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно г6 губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Миодраг Стојановски, ул. "Гоце 
Делчев" бр. 4, Велес. (39655) 

Се продава недвижен имот - нива од 2100 м ,̂ на КП 
бр. 15/2 план 5, м.в. "Продиште", 5 класа, КО 
Ораовец, заведен во ПЛ бр. 255, сопственост на Маја 
Митрева од Велес; за цена од 15.500,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопственици и соседи чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Во спротивно го губат 
правото на првен-ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Миодраг Стојановски, ул. "Гоце 
Делчев" бр. 4, Велес. (39656) 

Се продава з^мјоделско земјиште - нива, построе-
јна на КП бр. 139, план 6, м.в. "Стражник", класа 5, со 
површина од 1000 м^ во КО Зубовце, сопственост на 
Андоноски Момир Петко, Андоноски М.Славко, за 
цена од 900.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудатада се достав-
ат до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, 
Гостивар. (39132) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построе-
на на КП бр. 460/2, план 4, скица 6, м.в. "Дуријаз", 
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класа 2, со површина од 761 м2, во КО Неготино, 
сопственост на Џеладини Сафета Џабир од 
с.Неготино, за цена од 114.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 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 достав-
ат до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, 
Гостивар. (39660) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Градец -
нива на КП бр. 1086, план 31, скица 59, во м.в. 
"Вирот", класа 4, со површина од 634 м ,̂ сопственост 
на Москов Ѓорѓе од Демир Капија, за цена од 5.000,00 
денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште грани-
чи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доста-
ват до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, 
Гевгелија. (39152) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Селемли 
на КП бр. 672, во м.в. "Старо Село", класа 3, со 
површина од 1225 м ,̂ и КП бр. 673, во м.в, "Старо 
Село", нива класа 5, со површина од 3372 м ,̂ 
сопственост на Савиќ Горица од Селемли, за цена од 9 
денари по м .̂ 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште грани-
чи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", писмено да се изјаснат за, 
прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доста-
ват до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, 
Гевгелија. (39379) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско 
земјиште на сите субјекти со право на првенство на 
купување, сопственикот Марковски Никола нуди на 
продажба овоштарници од 3 класа, м.в."Караџинец", 
од вкупно 659 м ,̂ и земјиште под објект 61 м ,̂ или се 
вкупно 720 м^ устроени на КП бр. 2851, дел 5, план 14, 
скица 29, запишани во ИЛ 898 за КО Мирковци под 
следните услови: 

Недвижноста се продава за цена од 100.800,00 
денари. Рокот за плаќање е веднаш по потпишување 
на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет 
и трошоците за пренос на недвижноста.' 

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во 
писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб од Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. (38357) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско 
земјиште на сите субјекти со право на првенство на 
купување, сопственикот Пирковиќ Мирче нуди на 
продажба нива од 4 класа, м.в."Долни Ливади", од 
вкупно 359 м ,̂ во КО Кучевиште под следните услови: 

Недвижноста се продава за цена од 39.490,00 
денари. Рокот за плаќање е веднаш по потпишување 
на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет 
и трошоците за пренос на недвижноста. 

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во 
писмена форма да ги достават до нотарот Верица Си-
моновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб од Скопје, 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на 
оваа понуда. '(39597) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
КП бр. 648/3, план 69, скица 582, на м.в. 
"Посмандоље", класа 3, со површина од 3982 м^ кој 
имот е еЈзидентиран на ПЛ бр. 758 за КО Сопот, 
сопственост на Панчо Михов од с.Сопот, Кавадарци, 
за цена од 32.000,00 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделското 
земјиште право на првенство на купување имаат заед-
ничките 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 Кирил Грков од Кавадарци, со сед-
иште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување.(39514) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 36/120 
идеален дел од шума на КП бр. 2806, план 011, скица 
036, на м.в. "Катуниште", класа 4, со површина од 3772 
м^ кој имот е евидентиран на ИЛ бр. 2228 за КО 
Ваташа, сопственост на Никола Тренчев од Ка-
вадарци, ул."Сремски фронт" бр. 8 б, за цена од 
25.000,00 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделското 
земјиште право на првенство на купување имаат заед-
ничките 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 Кирил Грков од Кавадарци, со сед-
иште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување.(39515) 

Се продава земјоделско земјиште во КО 
Дебриште, Кавадарци, КП бр. 707, план 005, скица 017, 
м.в. "Панаѓуриште", култура нива, класа 5, со 
површина од 3468 м ,̂ КП бр. 857, план 005, скица 017, 
м.в. "Голеш", култура лозје, класа 4, со површина од 
1260 м^ и КП бр. 1100, план 006, скица 003, м.в. 
"Црвени Брегови", култура лозје, класа 4, со 
површина од 3602 м .̂ 

Сиот наведен недвижен имот е во сопственост на 
Симон Атанасов видно од ИЛ бр. 20 издаден од 
Државен завод за геодетски работи - Кавадарци за 
вкупна купопродажна цена од 250.000,00 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) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена 6д 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно го губат 
правото на првенство. (39155) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Марена, 
Кавадарци, КП бр. 409, дел 2, м.в. "Долна Лака", 
култура нива, со површина од 4139 м ,̂ во сопственост 
на Велика Попова за цена од 90.000,00 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) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
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денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно го губат 
правото на првенство. (39/69) 

Се продава земјоделско земјиштеи тоа цела КП 
бр. 1771, на м.в. "Страна", истата во вкупна површина 
од 1.023 м^ заведена во ПЛ бр. 22 за КО Д.Палчиште, 
сопственост на Хамди Бафтијари и Махије Хасипи, за 
вкупна купопродажна цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопственици и соседите чии земјишта граничат со 
земјиштата кои се продаваат во рок од ЗО дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимоски,. ул. "ЈНА" бр. 10, 
Тетово. (39138) 

Се продава земјоделско земјиштеи тоа цела КП 
бр. 641, на м.в. "Крушевица", пасиште 4 класа, во 
површина од 1.600 м^заведена во ПЛ бр. 1131 за КО 
Челопек, сопственост на Милица Ристовски од 
с.Челопек, за вкупна купопродажна цена од 120.000,00 
ден^и. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопственици и соседите чии зел^ишта граничат со 
земјиштата кои се продаваат во рок од 30 дена од 
денот на објаврањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, 
Тетово. (39770) 

Се продава зех^оделско земјиште и тоа цела КП 
бр. 1712/2, нива 5 класа, во површина од 3.666 м^ КП 
бр. 2195, нива 6 класа, во површина од 1.900 м^ КП бр. 
2195, нива 4 класа, во површина од 1.735 м^ КП бр. 
2196, нива 6 класа, во површина од 1.500 м^ КП бр. 
2196, нива 4 класа, во површина од 1.111 м^ КП бр. 
2205, нива 6 класа, во површина од 2.129 м^ сите на м.в. 
"Средно поле", како и КП бр. 2213 на м.в."Под 
брегови", нива 6 класа, во површина од 2.330 м^ сите 
заведени во ПЛ бр. 582 за КО Стенче, сопственост на 
Бектеши Шемси, за вкупна купопродажна цена од 
600.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопственици и соседите чии земјишта граничат со 
земјиштата кои се продаваат во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, 
Тетово. (39771) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште КО 
Петровец, КП бр. 123/1, м.в. "Бавчи", нива, класа 4, 
површина 1440 м ,̂ по цена 280 денари од 1м .̂ 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште се ^раничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
п р и ^ ^ њ ^ т о на понудата, во спротивно го губат 

да се достават 
до нотарбт бб, 
ТЦ Автокоманда, Огаптина Гази Баба, Скопје (39480) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште КП 
бр. 2698, м.в. "Блатина", култура нива, класа 3, 
поврпгана 668 м^, КО Мирковци, сопственост на 
Георгиевски Трифко од Скопје, ул."Владимир 
Комаров" бр. 27/2-2, по цена 25 ДЕМ од м^ во денарска 
противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и сбседите чие земјиште се граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на голасот во "Службен весник 
на Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, 
ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. (39766) 

Се продава нива, со површина од 558 м ,̂ класа 4, 
построена на КП бр. 254/2, план 2, скица 3, м.в. 
"Присој", во КО Маркова Сушица, сопственост на 
Хриџиќ Заре, ул."Цветан Димов" бр. 29/2-47, од 
Скопје, за цена од 124.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Стојчева, )[л."Иван Козаров" бр. 14, 
Општина Кисела Вода, Скопје. (39ј40) 

Се продава нива, со површина од 1183 м ,̂ класа 7, 
построена на КП бр. 5490/1, план 27, скица 45, м.в. 
"Долно Радишко", во КО Кучевиште, сопственост на 
Јанковски Милорад од с.Радишани, за цена од 
110.019,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Стојчева, згл."Иван Козаров" бр. 14, 
Огаптина Кисела Вода, Скопје. (39596) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
5/18, идеален дел или на л.м. 1400 м ,̂ нива 4 класа, на 
м.в. "Бавча" во по^шина од 4990 м^, заведен во ПЛ 
бр. 1126, за КО Бањица, сопственост на Беќири 
Шаќира Назми, Минуп, Басри и Назми сите од с. 
Г.Бањица, за вкупна цена од 434.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјипгге ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/1998), имаат право на првенство на ку-
пување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понуди-
те. Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Батство"бр.5-А. (39516) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 2/5 (две 
идеални петин^ од по 1/3(една идеална третина) од 
нива на КП ф . 464 на м.в. "Село" класа 5, со 
површина од 595 м ,̂ заведена во ПЛ бр. 120 за КО 
Сливница, сопственост на продавачите Котевски 
Методи Никола 1/3 и Котевски Методи Ристо 1/3 и 
двајцата од с.Претор - Ресен, за цена од 62.000,00 
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Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, 
Ресен. (38557) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, 
построена на КП бр. 176/1, план 4, скица 10, м.в. 
"Желкина вода", со површина од 4334 м ,̂ нива 6 класа, 
во КО Бадар, сопственост на продавачот Ваневска 
Марика од Скопје, ул. "Карпош 4" зграда Б/13, за 
купопродажна цена од 35.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок до 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се 
достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, 
Скопски саем, Скопје. (38838) 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците 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 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 Октомври^ бр. 4. (39286) 

Сопственикот ФеЈзати Исак, продава 1/2 идеална 
половина од нива 4 класа, во површина од 2390 м^, во 
м.в. "Алваджица", која лежи на КП бр. 435, КО 
Студеничани, според ПЛ бр. 138, по цена од 250 
денари за м .̂ 

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 
спротивно 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. (38721) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 4615, 
во м.в. "Голи Газ", нива класа 3, во површина од 4492 
м ,̂ за КО Кавадарци, евидентирана во ИЛ бр. 517, 
сопственост на Самарџиева Глигор Сијка од 
Кавадарци, ул. "Пере Тошев" бр.24, за цена од 
40.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците > 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", писме-но да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка 
Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (39598) 

Се продава земЈоделско земјиште нива КП бр. 
1405, дел 5, план 005, скица 017, во м.в. "Горна река", 
култура 13000, класа 4, во поврпшна од 456 м ,̂ КП бр. 
1405, дел 5, план 005, скица 017, во м.в. "Горна река", 
култура 50000, во површина од 29 м ,̂ заведени во ИЛ 
бр. 280, за КО Стрезовце, на име Кблевска Иванка 
ул."Радишански пат" бр. 83, Скопје. 

Идеална половина 1/2 од КП бр. 1412, дел 5, план 
005, скица 017, во м.в. "Горна река", култура 11000, 
класа 3, во површина од 933 м , заведени во ИЛ бр. 
293, за КО Стрезовце, на име Колевска Иванка 
ул."Радишански пат" бр. 83, Скопје, за купопродажна 
цена од 30,00 денари по м2. 

Се продава земјоделско земјиште - овоштарник, 
сопственост на Цветковски Блаже од Крива Паланка, 
со живеалиште на ул."Н.Тамбурков" бр. 30, со ЕМБГ 
101969424011, со дел на посед од 2/12 сопственост на 
Цветковски Роберт од Крива Паланка, со 
живеалиште на ул."Маршал Тито" бр. 57, со ЕМБГ 
1808965424025, со дел на посед од 5/12 сопственост на 
Цветковски Богољуб од Крива Паланка, со 
живеалиште на ул."Никола Тесла" бб, со ЕМБГ 
2503956424010, со дел на посед од 5/12, кој недвижен 
имот се наоѓа во Крива Паланка и тоа на КП бр. 4316, 
план 022, скица 116, м.в."Демишово", катастарска 
култура - овоштарник, класа 5, површина од 1519 м ,̂ 
имотот е заведен на ИЛ бр. 8190 за КО Крива 
Паланка. 

Се продава за вкупна купопродажна цена од 
301.800,06 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците 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 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 Хакија Чоловиќ од Крива 
Паланка, ул. "Маршал Тито" бр. 159. (39441) 

Николоски Алексо Станко од Прилеп нас.Точила -
Е1 1-4/2 врши продажба на својот недвижен имот 
заведен во ПЛ бр. 33 за КО Бела Црква, парцела бр. 
1363 во м.в."Стари Лозја" култура нива класа 2, во 
површина од 2504 м ,̂ парцела бр. 1363 во м.в."Ст^и 
ЛозЈа" култура нива класа 2, во површина од 2384 м , и 
недвижен имот заведен во ПЛ бр. 206 за КО Пашино 
Руфици парцела бр. 1953 во м.в."Голема Нива", 
култтра нива класа 4, површина од 6279 м .̂ 

Купопродажната цена на горе наведениот имот 
изнесува 200.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, 
сосопствениците 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 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 Дано Рошкоски од Прилеп, ^ л . 
"Гоце Делчев" зграда Македонија локал 14. (396М) 

Во нотарскиот оглас објавен во "Службен весник 
на РМ" бр. 77 од 25 септември 2000 година на стр. 
4783, под број 33807, во четвртиот ред наместо: "соп-
ственост на Трчков Александар од Велес и се продава 
за цена од 1.5000 ДМ", треба да стои: "сопственост на 
Трчков Александар од Велес и се продава за цена од 
1.500 ДМ". 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош ф.1309875,издаден од УВР- Гостивар на 
име Невзат Дервиши^ с. Добри Дол,Гостивар. (39647) 

Пасош бр. 456342,издаден од УВР, Гостивар на 
име Дервиши Ремзија, с,. Добри Дол Гостивар, 

Пасош бр. 1327629/99, издаден од УВР-Скопје на 
. име Арсим Арифи .Македонско, ул. "Косов.бриг." бр. 
44/5 а, Скопје. (39657) 
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Пасош бр. 149076/94,издаден од УВР - Велес на 
име Велков Антонио,ул."Н. Карев" бр.1/9,Велес. 

(39658) 
Пасош бр. 0533973,издаден од УВР - Скопје на име 

Антовски Звонко,ул."Г. Лисиче" бр. 114, Скопје. 
(39661) 

Пасош бр.839846/96,издаден од УВР - Скопје на 
име Мустафа Јусуфи,с. Д. Свиларе,Скопје. (39669) 

Пасош бр. 07/1073,издаден од УВР - Тетово на име 
Мемети Фатиме ,ул. Прохор Пчински бр. 71,Тетово. 

Пасош бр.07о9654 на име Рудина Исени,Дебар 

Пасош бр.1087410 на име Аме Фљамур, Дебар. 
(39675) 

Пасош бр.0989134 на име Велјановска Розета,ул. 
"Ѓуро Салај бр.5/15,Кавадарци. (39684) 

Пасош бр.1238084,издаден од ОВР-Неготино на 
име Малинова Марика,ул."Првомајска" бр.7, 
Неготино. 

Пасош бр. 211494,издаден од ГУВР Скопје на име 
Алил Барија, ул."Дринска" бр. 42,Скопје. (39743) 

Пасош бр.788078/95,издаден од ГУВР Скопје на 
име Илиевски Бранислав,ул."Душан Ташковиќ бр. 
49/34, Скопје. (39744) 

Пасош бр.665621/95,издаден од УВР-Куманово на 
име Амети Севим,ул."Б. Кидрич"бр.30, Куманово. 

(39767) 
Пасош бр.1301834/99,издаден од УВР-Куманово на 

име Емини Ределе,е. Матејче,Куманово. (39787) 
Пасош бр.0005409/92додаден од УВР-Скопје на 

име Љоки Ахмет,ул ."7 Јулин бр. 23,Скопје. (39790) 
Пасош бр.390644/94,издаден од УВР - Скопје на 

име Маруник Ивица, е. Зелениково,Скопје. (39794) 
Пасош бр. 328298 на име Едип Куртиши,ул."158" 

Бис бр.14,Скопје. (39803) 
Пасош бр. 1306428, издаден од УВР - Свети 

Николе на име Елвис Дурмиши, ул."Ударничка" бр. 
2/11, Свети Николе. (37069) 

Пасош бр.1014067 на име Стојанова Љубица,ул. 
"Домовица"ор.1, Кавадарци. (39813) 

Пасош бр.1165085/99додаден од УВР-Струмица на 
име Динова Гордана,ул." Б.Миладинови бр.19/18, 
Струмица. (39814) 

Пасош бр.1330028/99додаден од УВР - Струмица 
на име Динов Лазар,ул. ̂ .Миладинови"бр. 19/18,Стру-
мица 

Пасош бр.118728додаден од УВР - Струмица на 
име Донева Фроса, ул."Б.Миладинови бр.19/18, 
Струмица 

Пасош бр.1068073/98додаден од УВР - Куманово 
на име Исмаили Љуљзим,ул."Б. И. Гуне"бр.40, 
Куманово. ' 

Пасош бр.1403573,издаден од УВР - Гевгелија на 
име Милан Петровски, ул."Илинденска" бр.7в/5,Гев-
гелија. (39818) 

Пасош бр.1251354/99додаден од ОВР-Струга на 
име Русески Зоран,е. Вевчани,Струга. (39819) 

Пасош бр.1396206/00 издаден од УВР-Скопје на 
име Сашо Милевски,ул." Партизански одреди "бр.85/2-
15, Скопје. (39828) 

Пасош бр.000831/92, издаден од УВР - Велес на име 
Нилолов Милан,ул."К. Цветков"бр.133,Велес. (39829) 

Пасош бр.614046/95,издаден од ОВР - Струга на 
име Латифи Насифер, е. Радолишта,Струга. * (39847) 

Пасош бр. 1065898/98,издаден од ОВР-Струга на 
име Латифи Луиза,е. Радолишта,Струга. (39848) 

Пасош бр.1065897/98додаден од ОВР-Сгруга на 
име Латифи Албион, е. Радолишта,Струга. (39849) 

Пасош бр.1335669,издаден од УВР - Радовиш на 
име Васев Орце,с.Подареш,Радовиш. (39858) 

Пасош бр.340606 на име Веселиновски Славејко, 
ул."Пере Тошев" бр.5,Битола. (39860) 

Пасош бр.984908 на име Веселиновска Лилјана, 
Нас. Кланца бр.6/7,Битола. (39861) 

Пасош ор.882439 на име Флорина Алиу,ул 
"ЛЛазаревски" бр.З, Гостивар. (39864) 

Пасош бр.1083581 на име Мефаил Сулејмани, ул. 
"Новомалоибр. 1/15, Гостивар. 09865) „ 

Пасош бр.249555,издаден од УВР - Тетово: да. име, 
Пух Дијана,ул."29 Ноември" бр. 107,Тетово. (39868) 

Пасош бр.0313360,издаден од УВР - Прилеп на име 
Штрлоска Доста, ул."Град јајце "бр.36,Прилеп. (39897) 

Пасош бр.632284/9 5,издаден од УВР - Куманово на 
име Томиќ Емилија,ул."Доне Божинов"бр.22/2,Кума-
ново. (39922) 

Пасош бр.1152517/98,издаден од УВР - Куманово 
на име Атиџе Демировска, ул."Скопска" бр. 16, 
Куманово. 

Пасош бр.830962 на име Прангоска Лилјана,бул. 
" Македонски просветители" бр.30,Охрид. (39924) 

Пасош бр. 668700,издаден од УВР - Гостивар на 
име Фарије Адили, е. Дебреше,Гостивар. (39925) 

Пасош бр. 1037501 додаден од УВР Скопје на име 
Рецепи Сејфедин,ул."14"бр.1, с.Синѓелиќ,Скопје.39945 

Пасош бр. 753683додаден од УВР Куманово на 
име Исмаили Анумша, с.Васкинце,Куманово. (39946) 

Пасош бр.1353870/00,издаден од УВР-Скопје на 
име Самаков Скендер, ул."Севастополсканбр.47, 
Скопје. 

Пасош бр.0963681/96,издаден од УВР-Тетово на 
име Бектеши Рамадан, е. Гургурница,Тетово. (39954) 

Пасош бр.1408413/00,издаден од ОВР-Делчево на 
име Латифович Орфеј, ул."М.Тито"бр.6,Делчево. 

(39955) 
Пасош бр. 178319, издаден од УВР - Струмица на 

име Стојчева Роза,е. Радово, Струмица. (32684) 
Пасош бр.183671, издаден од УВР - Струмица на 

име Назова Трајанка, е. Водоча, Струмица. (32686) 
Пасош бр.479389/94,издаден од УВР - Скопје на 

име Георгис Константинидис, ул. "Нотарска" бр. 33/1-
23, Скопје. (39956) 

Пасош бр.0380422,издаден од УВР - Тетово на име 
Алију Алија, с.Орашје,'Тетово. (39974) 

Пасош бр.1059480 ,издаден од УВР - Кочани на име 
Лазаров Живко,ул.Т.Делчев" бр. 102,Кочани. (39977) 

Пасош бр.594696/95 додаден од УВР - Тетово на 
име Нафије Шаипи, с.Селцекеч,Тетово. (39990) 

Пасош бр.647783/95 додаден од^УВР - Струмица на 
име Десанка Божинова, ул."Гуро Ѓаковиќ"бр.57,Стру-
мица. (40020) 

Пасош бр.1306845,издаден од УВР-Штип на име 
Серафимов Гоце, с.Таринци,Штип. (40022) 

Пасош бр.1163498,издаден од ОВР- Крушево на 
име Изеироски Еран, с.Јакреново,Крушево. (40023) 

Пасош бр.1167053,издаден од ОВР- Гостивар на 
име Кадрији Ајдин, с.Дебреше,Гостивар. (40042) 

Пасош бр.889094/96,издаден од УВР - Скопје на 
име Радмил а Беличева,ул."Ј. Лукровски" бр.9/2-
12,Скопје. 

Пасош бр.1087125/98,издаден од ОВР-Струга на 
име Белковски Кристијан, е. Вевчани,Струга. (40054) 

Пасош бр.734296/95,издаден од УВР - Тетово на 
име Беќири Тато,е. Желино,Тетово. (40055) 

Пасош бр.192930/94,издаден од УВР - Тетово на 
име Сафет Шаќири,УЛ. " 185" бр.18,Тетово. (40056) 

Пасош бр. 1029941 на име Мемеди Несим, 
с.Радуша, Скопје. (40058) 

Пасош бр. 456787 на име Маринкова Јованка, ул. 
"Панче Пешев "бр.12,Скопје. (40059) 

Пасош бр. 210625 на име Енвер Џелили, ул.."Ох-
ридска" бр.9,Скопје. (40060) 

Пасош бр. 871038/96 на име Николов Тодорче, 
ул." Кирил и Методиј" бр. 41,Велес. (40061) 

Пасош бр.1006519,издаден од УВР-Струмица на 
име Танушев Васил,е. Муртино бр.692,Струмица. 

(40072) 
Пасош бр.1212768,издаден од УВР - Тетово на име 

Лалиќ Александар,ул. "Г. Делчев" бр.183,Тетово. 
(40074) 

Пасош бр. 204290/94додаден од УВР - Куманово на 
име Митат Рецепи, е. Отља,Куманово. (40092) 

Пасош бр.1139373/98додаден од УВР-Скопје на 
име Николиќ Мирослав, ул."Партизански одреди" бр. 
101, Скопје. (40104) 

, Пасош бр.112730/94 ,издаден од УВР-Куманово на 
име : Стевковска Мирјана,ул." Октомвриска 
револуција бр. 2/1-5, Куманово Куманово. , (40110) 
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Пасош бр.1232526/94,издаден од УВР-Скопје на 
име Тодоровски Тони, ул."В.Смилевски" бр.88/7, 
Скопје. 

Пасош бр.947204/96,издаден од УВР - Скопје на 
име Левковски Благоја,ул."Васко Карангелевски"бр. 
38/26, Скопје. (40160) 

Пасош бр.684475/95,издаден од УВР - Скопје на 
име Христова Дола, ул."В. Влаховиќ" бр.7,Скопје. 

(40166) 
Пасош бр.1107942/98,издаден од УВР-Скопје на 

име Алими Арсим, с.Орланци,Скопје. (40167) 
Пасош бр.900684/96,издаден од УВР - Тетово на 

име Ибраими Агим,с.Недроштено,Тетово. (40169) 
Пасош бр.139563/00,издаден од УВР Скопје на 

име Суловски Јусуф, с.Света Петка,Скопје. (40174) 
Пасош бр.1292183/99 на име Јордан Димитровски, 

ул."Кузман Ј.Питу"бр.19/6-14,СкопЈе. (40178) 
Пасош бр.1238425на име Хамид Бакија, с. 

Бузалково, Велес. (40179) 
Пасош бр.1291767на име Цветков Сашо, ул. 

"Наумче Каров" бр. 72, Скопје. (40180) 
Пасбш бр.1016304/98 на име Петровски Ален,ул. 

"Даме Груев"бр. 5-6/14,Скопје. (40181) 
Пасош бр.624728/95 на име Сами Ганија, с. 

Сингелиќ, ул." 15" бр.36,Скопје. (40182) 
Чекови од бр. 4825617 до 4825631, од бр.4703838 до 

4703842,4335834,4335836,3338695 и 3506869, од 
тековна сметка бр.6168106,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Крстевска Билјана,Скопје. 

Чекови бр.3806291,3806292 и 3806293,од тековна 
сметка бр. 1903832,издадени од Комерцујална банка 
АД СкопЈе на име Костовска Благуна,Скопје. (40084) 

Чекови од бр.5263592 до 5263600, од тековна смет-
ка бр.8863936,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Митевски Орце,Куманово. (40120) 

Работна книшка на име Сабит Фазлиу,Скопје. 
(40161) 

Работна книшка на име Слободанка Караиванова, 
Скопје. (40168) 

Работна книшка на име Јанев Илија,Скопје. 
(40183) 

Работна книшка на име Тодороска Елица,Скопје. 
Свидетелство за завршено средно образование, из-

даденоодЕМИЦ "Никола Тесла"Скопје на име Гоко 
Алимаскоски,Скопје. (40076) 

Свидетелство за 3 година, издадено од ЕМУЦ "Ни-
кола Тесла"Скопје на име Митковски Андеа,Скопје. 

Диплома, издадена од Гимназија "Зеф Љуш Ма-
рку"Скопје на име Ибраимоски Аибраим,Прилеп. 

Даночна картичка бр. 5030992126145,издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име Биљана 
Чакмакова, Скопје. (40164) 

Чекови од бр.4134856 до 4134872, од тековна 
сметка бр.8448843,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Радмила Каровиќ-Куновска,^о^е^. 

Работна книшка бр.12934 на име Рабановски 
Борис, с. Дрмени,Ресен. (39976) 

Работна книшка на име Лоли Кристина, Струга. 
(39982) 

Работна книшка на име Лазаров Гоце,с.Три 
Чешми, Штип. (39984) 

Работна книшка на име Плијастовски Ташко, 
Скопје. (39986) 

Работна книшка на име .Витановска Елизабета, 
Скопје. (39991) 

Работна книшка на име Кузмановска Анита,ул."Ф. 
Ибраими"бр.19,Битола. ' (40001) 

Работна книшка на име Зинел Шерпил, ул."Дебар-
ска"бр.58,Битола. (40002) 

Работна книшка на име Либерт 
Виолетка,ул."М.Бабуковски",Битола. (40003) 

Работна книшка на име Темблески Илија, с. 
Бучин, Крушево. (40009) 

Работна книшка на име Евзал Абдули,с.Чегране, 
Гостивар. (40019),. 

Работна книшка на име Сабихад Абдиовска, 
Скопје. 

Работна книшка на име Трајче Трајковски,Скопје. 
Работна книшка на име Исајловска Лидија,Скопје. 
Воена книшка бр. 036156,издадена од Скопје на 

име Ибраимов Енвер,Скопје. (39965) 
Свидетелство за 8 одделение на име Селимовска 

Разија,Берово. (39978) 
Свидетелства од 5 до 7 одделение на име Тодоров-

ски Илчо, ул."М.Тито" бр. 104-2/11,Делчево. (39979) 
Свидетелство на име Фета Вечлаји,ул."Б.Кидрич" 

бр.64,Куманово. (39981) 
Свидетелство за 6 одделение на име Копчалков И. 

Јонатан, ул."Шаин Маала"бр.116,Радовиш. (39983) 
Свидетелство на име Димитров Благој, ул."Ј.Јос-

мов" бр.22,Велес. (39988) 
Свидетелство на име Марија Цветковска, 

ул."К.Охридски"бр. 58,Велес. (39989) 
Свидетелство на име Каремани Гамије, ул. "105" 

бр.9Тетово. (40013) 
Свидетелство за 8 одделение на име Имери 

Фитиме, ул."187"бр.147,Тетово. (40014) 
Свидетелство на име Саније Дервиши,с.Пирок,Те-

тово. (40016) 
Свидетелство за 1 година на име Илбер Хајрулаи,с. 

Здуње,Гостивар. (40018) 
Свидетелство на име Салиов Мајсар,Виница. 

(40052) 
Свидетелства за 1,2,3 и 4 година и 

диплома,издадени од ТУЦ "Цветан Димов" - Скопјена 
име Колева Клементина,Скопје. (40073) 

Диплома за завршена гимназија на име Базерќоска 
Ана, ул."Б.Ламески"бр.25/16,Прилеп. (40005) 

Здравствена легитимација на име Љупчо 
Златески, Пробиштип. (39987) 

Здравствена легитимација на име Трајаноски Зо-
ранчо,ул." Б.Стеваноски" бр.4А,Прилеп. (40004) 

Лична карта на име Ибраимовска Ферихан,с.Црни-
лиште,Прилеп. (40029) 

Лична карта на име Адемовски Шефки, с. Црни-
лиште,Прилеп. (40039) 

,Лична карта на име Ибраимовска Мевлуде, 
с.Црнилиште,Прилеп. (40050) 

Даночна картичка бр. 4030990266949 на име 
" Адриа Комерц" ,Скопје. (40065) 

Даночна картичка бр. 4030996211542 на име "Кине 
Нагел ,Скопје. (40066) 

Избирачка легитимација на име Даниела Богати-
нова, с.Тодоровци, Делчево. (39980) 

Избирачка легитимација на име Спировска Љуба, 
с. Цапари,Битола. (39994) 

Цзбирачка легитимација на име Билјана Стојанов-
ска,ул." Р.Кардељ" бр.З/42,Битола. (39996) 

Избирачка легитимација на име Милица Зеговска, 
с. Цапари,Битола. (39997) 

Избирачка легитимација на име Стеванка Канат-
ларовска, с.Цапари,Битола. (39998) 

Избирачка легитимација на име Зенговски Живко, 
с. Цапари,Битола. (39999) 

Избирачка легитимација на име Милица Апосто-
ловска, с. Цапари,Битола. (40000) 

Избирачка легитимација на име Магоска Благица, 
Македонски Брод. (40006) 

Избирачка легитимација на име Рујаноска 
Јованка, Македонски Брод. (40007) 

Избирачка легитимација на име Савеска 
Валентина Македонски Брод. (40008) 

Избирачка легитимаѓр^ја на име Чаркашиќ Реџо 
Индира, с.Локвени,Крушево. (40010) 

Избирачка легитимација на име Ахмедовски Љут-
фи, с.Црнилиште,Битола. (40024) 

Избирачка легитимација на име Степановска 
Најдо Слоботка, с.Тополчани,Прилеп. (40025) 

Избирачка легитимација на име Тошевска 
Водичка, с. Бонче,Прилеп. (40026) 

Избирачка легитимација на име Димитриеска Вио-
лета," с. Бонче,Црилеџ.; . . ^ (40027) 
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Избирачка легитимација на име Степановска Љу-
бица. с. Лопатица, Прилеп. (40028) 

Избирачка легитимација на име Димитеиоски 
Дончо, с. Бонче,Прилеп. (40030) 

Избирачка легитимација на име Стојчевска Траја-
нка, с. Дебреште,Прилеп. (40031) 

Избирачка легитимација на име Спасовски Киро, 
с. Дебреште,Прилеп. (40032) 

Избирачка легитимација на име Спасевска Траја-
нка, с. Дебреште,Прилеп. (40033) 

Избирачка легитимација на име Спасовски Јован, 
с. Дебреште,Прилеп. (40034) 

Избирачка легитимација на име Марковски 
Алексо с. Бонче,Прилеп. (40035) 

Избирачка легитимација на име Марковска 
Велика, с. Бонче,Прилеп. (40036) 

Избирачка легитимација на име Димитриеска Зла-
те, с. Бонче,Прилеп. (40037) 

Избирачка легитимација на име Адеовска Букрије, 
с. Црнилиште,Прилеп. (40038) 

Избирачка легитимација на име Спасески Зоран, с. 
Дебреште,Прилеп. (40040) 

Избирачка легитимација на име Степановски 
Миле, с. Лопатица,Прилеп. (40041) 

Избирачка легитимација на име Крстевски Милан, 
с. Лопатица,Прилеп. (40043) 

Избирачка легитимација на име Тошевски 
Јованче, с. Бонче,Прилеп. (40044) 

Избирачка легитимација на име Адемовски Суат, 
с. Црнилиште,Прилеп. (40045) 

Избирачка легитимација на име Цветановска 
Вера, с. Бонче,Прилеп. (40046) 

Избирачка легитимација на име Ахмедовска 
Сефиде, с. Црниште,Прилеп. (40047) 

Избирачка легитимација на име Асановска 
Надире, с. Црнилиште,Прилеп. (40048) 

Избирачка легитимација на име Адемоска Идает, 
с. Црнилиште,Прилеп. (40049) 

Избирачка легитимација на име Степановска 
Трајанка, с. Лопатица,Прилеп. (40051) 

Решение бр. 13-1651 на име Раиф Фејзули, с.Олов-
јане,Тетово. ' (40011) 

Чекови од бр. 130004164968 до 130004164975, од те-
ковна сметка бр.4013000, издадени од Поштенска ште-
дилница - СкопЈе на име Ѓорѓиевска Трајанка, ул."В. 
Тодоровски" бр. 3/8,Скопје. (39832) 

Чекови од бр. 5536105 до 5536117, од тековна смет-
ка бр. 12475012,издадени оД Комерцијална банка АД 
Скопје на име Томе Галамарев,Скопје. (39934) 

Чек 0080004153197 од Комерцијала банка и чек бр. 
24339305, издаден од Стопанска банка на име Сенчо 
Нетков,Скопје. (39947) 

Работна книшка на име. Зоран Трајк.овски, с.Д. 
Соње,Скопје. (39811) 

Работна книшка на име Горѓиева Елена,Скопје. 
Работна книшка на име Николовска Биљана,Скоп-

Работна книшка на име Неделков Петар,ул."Ќиро 
Крстев" бр.2,Неготино. (39834) 

Работна книшка на име Арсова Тања, с. Кучичино, 
Кочани. ' (39838) 

Работна книшка на име Ристов Сашко,Делчево. 
Ј ЈВвботна книшка на име Доневски Зоран,Делчево. 

Работна книшка на име Трпческа Јасмина, ул."Бо-
гомилска" БЗ-1/11 ,Охрид. (39845) 

Работна книшка на име Сулоска Асије, с.Лабуни-
шта,Струга. (39846) 

Работна книшка на име Борче Николов, с. 
Ракитец, Радовиш. (39855) 

Работна книшка на име Фекри Имеров, с. Д. 
Свиларе, Скопје. (39888) 

Работна книшка на име Тренчовска Невена, с. 
Двориште,Берово. (39894) 

Работна книшка на име Шишкоски Зоран,ул."М. 
Јорда^ски" бр. 43,Охрид. (39916) 

Рао^тна книшка,издаден од Скопје на име Горѓи 
Бакуле,Скопје. (39932) 

Работна книшка на име Шабановски Ибраим, 
Скопје. (39937) 

Работна книшка на име Мемети Куртали,Скопје. 
Работна книшка на име Калиќи Арбер,Скопје. 

(39939) 
Работна книшка на име Пајтонџиев Сали,Скопје. 
Работна книшка на име Савевска Биљана,Скопје. 
Работна книшка на име Сејфула Исмаил,Скопје. 
Работна книшка на име Костовска Лариса,Скопје. 
Работна книшка на име Џоровски Слободан, 

Скопје. Ѓ39944) 
Воена книшка на име Наумов Драги,Штип.(39917) 
Свидетелство за 8 одделение на име Лазаров 

Зоран, с. Трсино,Виница. (39836) 
Свидетелство за 4 година на име Станка 

Петрова,с. Пресека, Кочани. (39837) 
Свидетелство на име Ристов Сашко,Делчево. 39839 
Свидетелство на име Алексова Наташа,Делчево. 
Свидетелство на име Златков Зоран,с.Стамер, 

Делчево. (39843) 
Свидетелство на име Цековска Мирјана,Делчево. 
Свидетелство за 5 одделение на име Фатиме Дома-

зетова, с̂  Конче,Радовиш. (39850) 
Свидетелство на име Зоја Глигорова, с. Конче, Ра-

довиш. (39851) 
Свидетелство на име Јованова Верче, с. Конче,Ра-

довиш. (39852) 
Свидетелство на име Лидија Михајлова, с. Конче, 

Радовиш. (39853) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ристова Не-

венка,с. Ракитец,Радовиш. (39854) 
Свидетелство на име Јанакиев Мите, нас. Раклиш, 

Радовиш. (39856) 
Свидетелство за 4 одделение на име Илиева 

Живка, с. Дедино,Радовиш. (39857) 
Свидетелство на име Сахиде Ранани, с. Пирок, Те-

тово. ^ (39862) 
Свидетелство на име Бафтијари Ќамиле,Тетово. 
Свидетелство за 8 одделение на име Бесим Зенули, 

ул."Ѓуро Шаѓаковиќ"бр. 50,Куманово. (39912) 
Свидетелство на име Рамадани Насер, с. Желино, 

Тетово. Ѓ3992П 
Диплома на име Петрески Војо,Тетово. (39869) 
Диплома на име Мирјана Арсовска,ул."Панчевач-

ка" бр. 11,Куманово. (39910) 
Здравствена легитимација на име Секуловски Гор-

ѓи, с. Трновци,Битола. (39859) 
Ловна легитимација на име Цветко Петровски, с. 

Кучкарево,Куманово. (39913) 
Здравствена легитимација на име Конески 

Мартин, нас. Точила Ц 1/9,Прилеп. (39919) 
Девизна штедна книшка бр.10154-65,издадена од 

Стопанска банка - Кавадарци на име Фруса Митрева, 
ул."Авала" бр. 8,Кавадарци.' (39833) 

Даночна картичка на име "Вемостеник",Гевгелија. 
Чекови бр.2877, 2878 и 2879 на име Анѓеловска 

Загорка,ул."П.Аврамовски" бр. 114,Гостивар. (39867) 
Избирачка легитимација на име Бекироски 

Бекир, с. Тисовица,Скопје. (39870) 
Избирачка легитимација на име Авдими Арифе, с. 

Тисовица,Скопје. (39871) 
Избирачка легитимација на име Авдили Селамн, с. 

Тисовица,Скопје. (39872) 
Избирачка легитимација на име Авдили Бислим, с. 

Тисовица,Скопје. (39873) 
Избирачка легитимација на име.Ибраими Елвие, с. 

Тисовица,Скопје. (39874) 
Избирачка легитимација на име Ибраимовска Му-

кадес, с.Тисовица,Скопје. (39875) 
Избирачка легитимација на име Муаремовски 

Фекри, с. Тисовица,Скопје. (39876) 
Избирачка легитимација на име Авдили Мунир, с. 

Тисовица,Скопје. (39877) 
Избирачка легитимација на име Петрушевска Да-

ниела, с. Сопиште бр. 39,Скопје. (39878) 
Избирачка легитимација на име Бекири Шиме, с. 

Тисо,вица,Скопје. (39879) 
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Избирачка легитимација на име Авдили Аефедин, 
с. Тисовица,Скопје. (39880) 

Избирачка легитимација на име Авдили Мерхене, 
с. Тисовица,Скопје. (39881) 

Избирачка легитимација на име Авдии Селвете, с. 
Тисовица,Скопје. (39882) 

Избирачка легитимација на име Дестановска Рес-
мие, ул."Бел Камерн" бр. 81,Берово. (39883) 

Избирачка легитимација на име Стајковски Илија, 
с. Двориште,Берово. (39884) 

Избирачка легитимација на име Мирчовска Љуба, 
с. Русиново,Берово. (39885) 

Избирачка легитимација на име Бојчовски Горги, 
с.Будинарци,Берово. (39886) 

Избирачка легитимација на име Мирчовски 
Јордан, с. Русиново,Берово. (39887) 

Избирачка легитимација на име Чангулска Зорка, 
с. Митраишнци,Берово. (39889) 

ИзС )ирачка легитимација на име Калпачка Љуба, с. 
Русиново,Берово. (39890) 

Избирачка легитимација на име Изовски Благој, с. 
Будинарци,Берово. (39891) 

Избирачка легитимација на име Кантуровска Фа-
тиме, ул."Прохор Пчински" бр.11,Бемво. (39892) 

Избирачка легитимација на име Тркалески Горги 
с. Митрашинци,Берово. (39893) 

Избирачка легитимација на име Митриќески 
Александар,ул."Г.Димитриески" бр. 50,Прилеп. 

(39898) 
Избирачка легитимација на име Алији Абибе, ул. 

" Питарница" бр.7/16,Гостивар. . (39899) 
Изоирачка легитимација на име Алији Зурхап, с. 

Србиново,Гостивар. (39900) 
Избирачка легитимација на име Џафери Рабије, 

ул."Питарница"бр.7/16,Гостивар. (39901) 
Избирачка легитимација на име Танчевска 

Милица, с. Цапари,Битола. (39918) 
Чекови од бр. 2489726 до 2489733,4109867, 1884787 

и 2365343, од тековна сметка бр. 209518,издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Солевски Вла-
димир,Скопје. (39773) 

Чекови бр. 5385572 и 5323092, од тековна сметка 
3961315,издадени од Комерцијална банка АД 

Скопје на име Стојковска Светлана,Скопје. (39786) 
Чекови од бр. 4089036 до 4089045, од тековна смет-

ка бр. 2974274,издадени од Поштанска Штедилница -
Скопје на име Илчо Јончевски,Скоше. (39792) 

Чекови бр. 128525,128526,128527, од тековна смет-
ка бр. 12304,издадени од Тутунска банка на име Алек-
сандар Васев,Скопје. (39748) 

Чекови бр. 3178863, 3178864 и 3178865, од тековна 
сметка бр. 108807-08,издадени од Крмерцијана банка 
на име Јакимовски Бранислав,Скрте. (39751) 

Работна книшка на име Февз11 Шахи,Скопје. 
(39777) 

Работна книшка на име Неданоска Снежана, 
Скопје. (39778) 

Работна книшка на име Мустафа Миџеља,Скопје. 
Работна книшка на име Ангелова Билјана,Скопје. 
Работна книшка на име Стамески Бојан,Скопје. 
Работна книшка на име Бајро Сеад,Скопје. (39802) 
Работна книшка на име Беќиров Масар,с. Д. Коли-

чани, Скопје. (39651) 
Работна книшка на име Хетем Хоџа,Скопје. 

Работна книшка,издадена од Велес на име Славчо 
Пренџов,Велес. (39672) 

Работна книшка на име Јованчов Иван,Скопје. 
(39673) 

Работна книшка на име Гоце Николов,Винива. 
(39677) 

Работна книшка на име Казимоски Тасим,Струга. 
Работна книшка на име Бошески М. Петар,ул."К. 

Волнароски" бр. 70,Прилеп. (39686) 
Работна книшка на име Лимана 

Заим,с.Видуше,Гостивар. (39691) 
Работна книшка на име Николчо Мицов, ул."С.. 

Н^умов" бр.З,Кочани. ' ' ' (39697) 

Работна книшка на име Ирфан Исмаили,Скопје. 
Работна книшка на име Стојановски 

Љупчо,Скопје. 
Работна книшка на име Јакимов Иле,Скопје. 

(39747) 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Цвет-

ковски Бранко,Скопје. (39788) 
Воена книшка на име Трајковски Зоран,ул."Ок. 

Револуција"бр.15/7,Куманово. (39692) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Ибе 

Паликука", с. Бојане-Скопје на име Азмир 
Муртезани, с.Бојане,Скопје. (39772) 

Свидетелство на име Шабан Османи, ул."11 Ноем-
ври" бр.25,Куманово. (39679) 

Свидетелство 4 свидетелства на име Шабан Осма-
ни, ул." 11 Ноември" бр.25,Куманово. (39680) 

Свидетелство за 8 одделение на име Ангеловска 
Јасмина, с.Филиповци,Кратово. (39681) 

Свидетелство за 8 одделение на име Ајро Малија, 
с. Радолишта,Струга. (39683) 

Свидетелство на име Арсим Зимбери, с. Черкези, 
Куманово. (39693) 

Свидетелство на име Назифе Зимбери, с. Черкези, 
Куманово. (39694) 

Овидетелство на име Сабри Мурати, с. 
Отља,Куманово. (39695) 

Свидетелство на име Везеновска Маја, ул."7 Сеп-
тември",Пехчево. (39698) 

Свидетелство на име Јуишкоски Сабрија, с.Лабу-
ништа,Струга. (39699) 

Свидетелство на име Јускоски Есат, с. Лабуништа, 
ОгрЈта. (39700) 

Свидетелство за 8 одделение на име Атанасов 
Илчо с. Лубница,Радовиш. (39702) 

Свидетелство за завршен степен на име Горан 
Шлакески, ул."М.Ацев"бр.1/16,Прилеп. (39703) 

Свидетелство за 8 одделение на име Мухареми 
Абдула,Неготино. (39708) 

Свидетелство за 8 одделение на име Дурмиши Бе-
рат,Неготино. (39709) 

Свидетелство на име Џафери Лифет,с. 
Корито,Гостивар. (39710) 

Дипломад13дадена од Гимназија "Никола Карев" -
Скодје на име Дојчиновски Томислав,Скопје. (39785) 

Диплома бр. 1508,издадена од Економски 
факултет - Прилеп на име Беќиирагик Јусуф,Скопје 

Диплома за завршен 4 степен - технолог,издадена 
од МУЦ"Гоце Делчев" на име Стамески Бојан,Скопје. 

Одобрение бр.0821-3361/2 за царинење на стока 
без премин на цар)инска линија,издадено од 
Министерство за трговија - Скопје на име Фабрика за 
шинскивозила "Велес",Скопје. (39789) 

Чековна картичка бр. 1515207,чекови од бр. 
3185597 до 3185601 д1здадени од Комерцијална банка 
АД рсопје на име Арсовски Миливоје,Скопје. (39735) 

Индекс бр.109 издаден од Факултет за 
биотехнички науки - на име Плетварски 
Мојсе,ул."Г.Делчев"бр.23, Битола. (39685) 

Диплома на име Сагири Селен, ул."С.Пепоски" бр. 
69, Гостивар. (39689) 

Легитимација на име Иваноска Нада,ул."Томе 
Никле"бр. 69,Круш^во. (39701) 

Даночна картичка бр.4013000111723 на име 
ДООЕЛ Б.Г. "Ком-Кочани, Кочани: (39678) 

Избирачка легитимација на име Снежана Гузелов-
ска,ул."К.Димушков" бр. 50,Скопје. (39676) 

Избирачка легитимација на име Оливера Цвет-
ковска, с. Црешево,Скопје. (39711) 

Избирачка легитимација, с. Црешево на име Борис 
Станковски,Скопје. (39713) 

Избирачка легитимација на име Трајче Петровски, 
с.Црешево,Скопје. (39752) 

Избирачка легитимација на име Светлана Јова-
новска, с. Црешево,Скопје. (39753) 

Избирачка легитимација на име Даниела Пет-
ровска, с. Црешево,Скопје. 
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Избирачка легитимација на име Апче Трајковски, 
с. Црешево,Скопје. (39755) 

Избирачка легитимација на име Никола Филипов-
ски, с. Црешево,Скопје. (39756) 

Избирачка легитимација на име Роска Трајковска, 
с. Црешево,Скопје. (39757) 

Избирачка легитимација на име Трајче 
Цветковски с.Црешево,Скопје. (39758) 

Избирачка легитимација на име Милка 
Цветковска с. Црешево,Скопје. (39759) 

Избирачка легитимација на име Дилбера Ангел-
ковска, с. Црешево,Скопје. (39760) 

Избирачка легитимација на име Трајче Трпковски, 
с. Црешево,Скопје. (39762) 

Избирачка легитимација на име Слободанка 
Филиповска, с.Црешево,Скопје. (39763) 

Избирачка легитимација на име Тодор 
Стевковски, с. Црешево,Скопје. (39764) 

Избирачка легитимација на име Митра 
Јовановска, с. Црешево,Скопје. (39765) 

ОГЛАС З А НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ 
НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

Врз основа на член 204 од Законот за трговски 
друштва и Одлуката за намалување на основната 
главнина од 18.10.2000'година, управителот на Друшт-
вото за производство, промет и услуги "КАМИ ДИ-
ЗАЈН" Златко ДООЕЛ, ул."Димитар Македонски" 
бр. 29 а, Скопје на ден 18.10.2000 година го објави сле-
дниот оглас: 

Се врши намалување на основната главнина на 
Друштвото за износ од 5.200 ДЕМ или во денарска 
противвредност 161.200 денари. Со тоа се менува виси-
ната на износот на основната главнина и истата изне-
сува 5.200 ДЕМ или во денарска противвредност 
161.200 денари. 

Друштвото е согласно на доверителите да им го 
исплати побарувањето или да им даде гаранција врз 
основа на нивно барање. 

Доколку по истекот на 90 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" не 
биде поднесено барање, се смета дека сите доверители 
се известени и се согласни со намеруваното намалу-
вање на основната главнина. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал "Еуро-
инвест-11 Октомври" АД-Прилеп. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал " 11 
Октомври-Еурокомпозит" ДОО-Прилеп 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Маке-
донија за приватизација, на седницата одржана на 3. 
10. 2000 година, донесе Одлука за тоансформација на 
претпријатието, во согласност со Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се извр-
ши со претворање на побарувањата на доверителите 
во траен влог. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запо-
знаат преку непосреден увид, во деловните простории 
на "Еуроинвест-11 Октомври" АД-Прилеп секој рабо-
тен ден од 08 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал Еуро-
инвест-РТА" ДОО-Прилеп 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Маке-
донија за приватизација, на седницата одржана на 3. 
10. 2000 година, донесе Одлука за тоансформација на 
претпријатието, во согласност со Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се извр-
ши со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се ЗЈапо-
знаат преку непосреден увид, во деловните простории 
на "Еуроинвест-11 Октомври" АД-Прилеп секој рабо-
тен ден од 08 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал "11 
Октомври-Еуротрејд" ДОО-Прилеп 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Маке-
донија за приватизација, на седницата одржана на 3. 
10. 2000 година, донесе Одлука за тоансформација на 
претпријатието, во согласност со Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се извр-
ши со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запо-
знаат преку непосреден увид, во деловните простории 
на "Еуроинвест-11 Октомври" АД-Прилеп секој рабо-
тен ден од 08 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претприЈатијата со општествен капитал " 11 
Октомври-Еурофоод" ДОО-Прилеп 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Маке-
донија за приватизација, на седницата одржана на 3. 
10. 2000 година, донесе Одлука за тоансформација на 
претпријатието, во согласност со Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се извр-
ши со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запо-
знаат преку непосреден увид, во деловните простории 
на "Еуроинвест-11 Октомври" АД-Прилеп секој рабо-
тен ден од 08 до 14 часот. 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Маке-
донија за приватизација, на седницата одржана на 3. 
10. 2000 година, донесе Одлука за трансформација на 
претпријатието, во согласност со Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

Со добивањето на Решението од Комисијата на 
Владата на Република Македонија за приватизација, 
"Еуроинвест-11 Октомври" АД-Прилеп се брише од 
судскиот регистар. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запо-
знаат преку непосреден увид, во деловните простории 
на "Еуроинвест-И Октомври" АД-Прилеп секој рабо-
тен ден од 08 до 14 часот. 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал " 11 
Октомври-Еурометинг" ДОО-Прилеп 

О Б Ј А В У В А 

' Дека Комисијата на Владата на Република Маке-
донија за приватизација, на седницата одржана на 3. 
10. 2000 година, донесе Оддука за трансформација на 
претпријатието, во согласност со Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се извр-
ши со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запо-
знаат преку непосреден увид, во деловните простории 
на "Еуроинвест-11 Октомври" АД-Прилеп секој рабо-
тен ден од 08 до 14 часот. 

Врз оснс)ва на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал " 11 
Октомври-Еуромеханика" ДОО-Прилеп 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Маке-
донија за приватизација, на седницата одржана на 3. 
10. 2000 година, донесе Одлука за тоансформација на 
претпријатието, во согласност со Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата.на Претпријатието ќе се извр-
ши со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запо-
знаат преку непосреден увид, во деловните простории 
на "Еуроинвест-11 Октомври" АД-Прилеп секој рабо-
тен ден од 08 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал " 11 
Октомври-Еуроламинат" ДОО-Прилеп 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Маке-
донија за приватизација, на седницата одржана на 3. 
10. 2000 година, донесе Одлука за трансформација на 
претпријатието, во согласност со Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се извр-
ши со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запо-
знаат преку непосреден увид, во деловните простории 
на "Еуроинвест-11 Октомври" АД-Прилеп секој рабо-
тен ден од 08 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал " 11 
Октомври-Еуропрофил" ДОО с. Алданци-Крушево 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Маке-
донија за приватизација, на седницата одржана на 3. 
10. 2000 година, донесе Одлука за тоансформација на 
претпријатието, во согласност со Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се извр-
ши со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запо-
знаат преку непосреден увид, во деловните простории 
на "Еуроинвест-11 Октомври" АД-Прилеп секој рабо-
тен ден од 08 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со опш^гествен капитал "Еуро-
тек" ДОО во мешовита сопственост за производство 
на печатени плочи с. Алданци-Крушево 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Маке-
донија за приватизација, на седницата одржана на 3. 
10. 2000 година, донесе Одлука за трансформација на 
претпријатието, во согласност со Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се извр-
ши со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запо-
знаат преку непосреден увид, во деловните простории 
на "Еуроинвест-11 Октомври" АД-Прилеп секој рабо-
тен ден од 08 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал НИУ 
" Битблски весник" -Битола 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Маке-
донија за приватизација, на седницата одржана на 3. 
10. 2000 година, донесе Одлука за трансформација на 
претпријатието, во согласност со Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се извр-
ши со откуп на претпријатието од страна на вработе-
ните. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запо-
знаат преку непосреден увид, во деловните простории 
на НИУ "Битолски весник"-Битола секој работен ден 
од 08 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал Дрвна 
индустриЈ.а "Јосиф Свештарот" АДМС-Струмица 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Маке-
донија за приватизација, на седницата одржана на 3. 
10. 2000 година, донесе Одлука за трансформација на 
претпријатието, во согласност со Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се извр-
ши со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запо-
знаат преку непосреден увид, во деловните простории 
на Дрвната индустрија "Јосиф Свештарот" АДМС-
Струмица секој работен ден од 08 до 14 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за одбрана на Репу-
блика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-19/530 

1. Набавувач на отворениот повик е Министер-
ството за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на: 

2.1. Свежо овошје и' зеленчук за потребите на гар-
низон Скопје (видови и количини наведени во Список 
бр.1). 
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2.2. Списокот бр. 1 со одредените количини и други 
потребни елементи може да се види и подигае во Ми-
нистерството за одбрана ул. "Орце Николов" бб, 
Скопје, во работен ден од 10,00 до 12,00 часот, соба бр. 
305. 

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

2.4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавните набавки. 

2.5. Нема можност за поделба на набавката. 
3. Содржина на понудата: 
- рабат на утврдена пазарна цена, 
- начин и услови на плаќање, 
- техничко технолошки можности за производство 

-испорака. 
4. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални 
примероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината 
на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" 
бр. 32/98), 

- документ дека понудувачот не е под стечај и во 
процес на ликвидација, издаден од институциите и ор-
ганите надлежни за издавање на документот, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност 
-забрана за вршење на дејност, 
" - техничко-технолошки можности за производство 
и испорака на бараните производи. 

5. Доставување на понудата 
Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 

Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" 
бр. 26/98), на адреса: Министерство за одбрана ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје, најдоцна до 13. 11. 2000 
година, или со предавање на Комисијата за јавни на-
бавки на лице место, на денот на јавното отворање. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
15.' 11. 2000 година со почеток во 10,00 часот, во про-
сториите на Министерството за одбрана на Република 
Македонија, ул. "Орце Николов" бб, соба 305. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на Комисијата за јавни набав-
ки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6. Критериум за избор на најповолен добавувач: 
- рабат на утврдена пазарна цена 40%, 
- начин и услови на плаќање 30%, 
- техничко технолошки можности за производство 

и испорака 30% 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок а 

кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот, нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/28 20 09. 

Комисиј а за ј авни наба зки 

Врз основа на член 13 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/98), и член 89 од Законот за ветеринарното здрав-
ство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
28/98), Комисијата за избор на најповолни понуди за 
вршење на ветеринарно-здравствена дејност од јавен 
интерес при Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство, Управата за ветеринарство 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 ПО ВТОР ПАТ 
3 А ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА 3 А ВРШЕЊБ НА 
ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ОД 

ЈАВЕН ИНТЕРЕС 

1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е МЗШВ-Управа за ве-

теринарство, Скопје ул. "Ленинова" бр. 2. 
1.2. Предмет на повикот е избор на најповолни по-

нуди на ветеринарни друштва за вршење на работите 
од "Наредба за преземање мерки за заштита на жи-
вотните од заразни болести и рокови за спроведување 
на наредените мерки" за тековната година во епизоо-
тиолошките.единици во епизоотиолошките подрачја: 
Крива Паланка, Ранковци (Крива Паланка); Македон-
ски Брод, Самоков (Македонски Брод); и Радовиш, 
Конче и Подареш (Радовиш). 

1.3. Понудувачот може да конкурира за една или 
повеќе епизоотиолошки единици од едно или повеќе 
епизоотиолошки подрачја: Крива Паланка, Ранковци 
(Крива Паланка); Македонски Брод, Самоков (Маке-
донски Брод); и Радовиш, Конче и Подареш (Радо-
виш), согласно "Одлуката за определување на мрежа 
на ветеринарни друштва" ("Службен весник на РМ" 
бр. 50/98 и "Службен весник на РМ" бр. 17/2000). 

2. ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПОНУ-
ДАТА 

2.1. Понудата за отворениот повик се состои од 
пријава со придружна документација и понуди за пое-
дини епизоотиолошки единици. 

2.2. Пријавата со придружната документација за-
должително мора да содржи: 

- име на понудувачрт (правното лице) со адреса на 
седиштето; 

- документ за регистрација за вршење на ветери-
нарно-здравс1^ена дејност од Управата за ветеринар-
ство; 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност - забрана на вршење на деј-
ност (извод од судска евиденција - Уверение од надле-
жен Основен суд - Оддел за прекршоци); 

- документ за бонитет на понудувачот издаден од 
носителот на платниот промет согласно Правилникот 
за содржината на документот за бонитет ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 32/98 и 55/98); 

-доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар на претпријатија за 
поведена постапка за стечај - потврда од надлежен Ос-
новен суд); 

- гаранција за континуирано спроведување на ак-
тивностите во период од 5 години (писмено потврдено 
од одговорното лице на ветеринарното друштво). 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на документот за регистрација за вршење на 
ветеринарно-здравствена дејност од Управата за вете-
ринарство кој може да се достави како копија. 

2.3. Формулар за професионално-техничка специ-
фикација; 

- Податоци за ветеринарното друштво; 
- Број на доктори по ветеринарна медицина, врабо-

тени на неопределено време; 
- Број на ветеринарни техничари, вработени на не-

определено време; 
- Техничка спецификација на опременоста на вете-

ринарното друштво; 
- Професионално-техничката спецификација пис-

мено се потврдува и заверува од републичкиот вете-
ринарен инспектор надлежен за епизоотиолошкото 
подрачје во чиј склоп е епизоотиолошката единица за 
која се дава понудата. 

2.4. Понуда за епизоотиолошка единица 
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Понудата се поднесува поединечно за секоја епи-
зоотиолошка единица за која понудувачот сака да 
конкурира. 

Понудувачот може да учествува само со една пону-
да за секоја поединечна епизоотиолошка единица, а во 
понудата не се дозволени варијанти. 

Понудата треба да содржи: 
- Назив и седиште на понудувачот; 
- Назив и седиште на ветеринарното друштво со 

кое се ј авува на понудата; 
- Епизоотиолошката единица за која понудувачот 

се јавува; 
- Професионална способност на понудувачот. 
а) Податоци за ветеринарното друштво што се од-

несуваат на епизоотиолошката единица за која се дава 
понудата; 

- Број на доктори по ветеринарна медицина, врабо-
тени на неопределено време кои ќе ја покриваат епи-
зоотиолошката единица; 

- Број на ветеринарни техничари, вработени на не-
определено време кои ќе ја покриваат епизоотиолош-
ката единица; 

- Сертификати од надлежни институции за квали-
фикации кои се релевантни за реализација на актив-
ностите од Наредбата; 

- Документи за техничка опременост (превозни 
средства и персонален компјутер); 

- Предложена цена на услугата, изразена во дена-
ри, одделно за секоја активност предвидена во Наред-
бата, со сите придонеси, по единица активност; 

- Рок, начин и услови на плаќање; 
- Деловен оперативен план за спроведување на ак-

тивностите од наредбата за тековната година со начин 
и рок на изведување на активностите од Наредбата, со 
густина и бројната состојба на животните и обемот на 
сточарското производство во епизоотиолошката еди-
ница за која се дава понудата; 

3. ПОСТАПКА 
Право на учество на конкурсот имаат сите правни 

лица во Република Македонија кои ги исполнуваат ус-
ловите од Повикот. 

Изборот на најповолна понуда ќе се изведе во две 
етапи: \ 

- во првата етапа се утврдува правната, економско-
финансиската и професионалната способност на пону-
дувачот; 

- во втората етапа за секоја поединечна епизоотио-
лошк^ единица се избира понудувачот со најповолна-
та понуда од ветеринарно-здравствен и економски ас-
пект. 

Рангирањето на понудите ќе се изведе според след-
ниве крцтериуми: 

Рангирање Поени 
1 Цена на услугата 0-20 
2 Ефикасност и квалитет на услугата 0-50 
3 Местоположба во склоп на мрежата 0-15 
4 Деловен оперативен план 0-10 
5 Рок, начин и услови на исплаќање 0-5 

Вкупно: 100 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПРИЈАВАТА 

4.1. Рок за доставување на пријавите по Повикот е 
15 дена од денот на објавувањето (вклучувајќи го и де-
нот на објавувањето). 

4.2. Пријавата со придружната документација и по-
нудите се доставуваат во засебни затворени коверти. 

4.2.1. Надворешниот коверт во горниот лев агол 
треба да ја носи ознаката "не отворај" , како и бројот 
на повикот. Тој не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува испраќачот - пону-
дувачот. Во средината на ковертот треба да биде наз-
начена адреса на набавувачот: "Министерство за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство" - Управа за 

ветеринарство - Комисија за избор на најповолни по-
нуди за вршење на ветеринарно-здравствена дејност 
одјавен интерес. 

4.2.2. Придружната документација се доставува во 
затворен и запечатен коверт, сместен во надворешни-
от коверт, со ознака "Пријава со придружна докумен-
тација" со називот и точната адреса на понудувачот. 

4.2.3. Понудите се доставуваат во затворени ковер-
ти, посебно за секоја епизоотиолошка единица за која 
се дава понуда, затворени и запечатени, сместени во 
надворешниот коверт, со ознака "Понуда и името на 
епизоотиолошка единица за која се дава понудата" со 
назив и точна адреса на понудувачот. 

4.3. Пријавата се доставува во еден оригинален 
примерок, кој треба да биде заверен и потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот. 

4.4. Пријавите се доставуваат со предавање во ар-
хивата на Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство со обврска да се обезбедат до-
кази за датумот на поднесување на пријавата. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Пријавите кои не се предадени во рокот, како 

и оние кои не се изработени според пропозициите на 
барањето, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Пријава може да достави секое правно лице, 
кои ги исполнува условите по Повикот, а постапката 
на прибирањето на понудите се спроведува во соглас-
ност со Законот за јавните набавки ("Службен весник 
на РМ" бр. 26/98). 

5.3. Тендерската документација може да се подиг-
не во Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

Отворањето на пријавите ќе се врши во присуство 
на претставници од понудувачите, во рок од 3 работни 
дена, од последниот ден на рокот за предавање на по-
нудите, со почеток во 8 часот во просториите на Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Комисија за избор на најповолни 
понуди за вршење на 

ветеринарно-здравствена дејност 
од јавен интерес 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавните 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Министерс-
твото за здравство - Фондот за здравствено осигурува-
ње - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6949/2 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Министерството за 

здравство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје. 
2. Предмет на набавката е набавка на медицински 

потрошен материјал, за потребите на Јавните здравс-
твени организации во Република Македонија. 

3. Спецификацијата со количините и видот на ма-
теријалите што се предмет на набавката дадени се во 
тендерската документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во Архивата на Министерството за здравство - Фонд 
за здравствено осигурување - Скопје, соба бр. 15, ул. 
"50 Дивизија" бр. 6 - Скопје,,секој работен ден од 10,00 
до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари 
неповратни средства на жиро сметка 40100-640-37 -
Фонд за здравствено осигурување - Скопје со назнака 
за тендерска документација. Даночен број на Фондот 

.е 4030991261703 - депонент Народна банка на Македо-
нија. 

5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со За-
конот за лекови, помошни лековити средства и меди-
цинска опрема ("Сл. весник на РМ" бр. 21/98). 
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6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавните на-
бавки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

8. Понудата е делива, 
9. Испораката на материјалите што се предмет на 

набавката ќе се врши сукцесивно според потребите на 
нарачателот. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот, 
- спецификација со количината и видот на матери-

јалите што се нудат, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник, , 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќа-

њето да не е помал од 120 дена од денот на испорака-
та). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет согласно член 22 од Законот за јавните набав-
ки). 

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: 

- списов (референца) на главни и слични испораки 
во претходниот период, 

- опис на технички постројки на понудувачот (ма-
лцински простор и расположиви средства за тран-
спорт), 

- посочувана на вклучени технички (стручни) лица 
задолжени за материјалите што се нудат. 

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ дека не се во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е из-
речена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на дејноста издадена од Министерството за здравство. 

5. Доказ дека се носители на застапништво, екс-
клузивни или овластени дистрибутери од производи-
телот со чиј производи учествуваат. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или во заверена копија од нотар. 

Понудувачите се должни за материјалите што ги 
нудат да обезбедат: 

- упатствр за употреба, чување и ракување на ма-
кедонски јазик, 

- најмалку една година рок на употреба од денот на 
испораката (исправноста и употребливост), 

- сертификат за квалитет. 
Квалитетот и исправноста на материјалите ќе ја 

цени комисија на купувачот при секоја испорака. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудат^ треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од одговорно ли-
це. 

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-
нот за јавните набавки. 

3. Понудата да се достави на адреса: Министерство 
за здравство - Фонд за здравствено осигурување -
Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во Архи-
вата на Фондот или со предавање на Комисијата на 
лице место најдоцна до 06.11.2000 година до 11,00 ча-
сот. 

4. Секој учесник може да достави самр една пону-
да. 

КРИТЕРИУМИ ЗА И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 
на следните критериуми: 

- цена со сите давачки франко краен корисник. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достават 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување - Скопје со назнака "за учество на 
повик бр. 02-7990/1". 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, 
гаранцијата треба да важи најмалку 60 дена од денот 
на отворањето на понудите. 

РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 

06.11.2000 година. 
2. Отворањето на понудите ќе се. одржи на 

06.11.2000 година во 11,30 часот, во просториите на 
Министерството за здравство - Фонд за здравствено 
осигурување - Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема 
сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на овој повик да ги внесат во тендер-
ската документација (преглед) што е подигнат од ку-
пувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на членовите 7 и 42 став 2 од Законот 
за јавните набавки ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки 
на Државниот завод за статистика, доставува 

Б А Р А Њ Е БР. 5/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА КОМ-
ПЈУТЕРСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРЖАВ-

НИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА БЕЗ ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на барањето за прибирање понуди е 

Државниот завод за статистика, со седиште во Скопје 
на ул. "Даме Груев" бр. 4. ч 

2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 
набавка на компјутерска опрема. 

3. Право на учество имаат сите домашни и стран-
ски правни и физички лица. 

4. Постапката на јавната набавка се спроведува 
согласно одредбите од Законот за јавните набавки. 

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
1. Предмет на барањето е набавка на 7 персонални 

сметачи со следните карактеристики: 
Pentium III 650 MHz min 
256 Kb L2 Cache memorija minimum 
128 MB SDRAM 
10 GB HDD со DMA 66 technlogy minimum 
CD-ROM 40 x drive min 
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3.5 "floppy disk drive 1, 44 MB 
Ethernet Card 10/100 Mbps 
8 MB Video memory minimum 
17 "monitor 
Windovs NT Workstation 4.00 minimum 
Софтвер за канцелариско работење (MS Office Pro-

fessional и други). 

III. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
1. име, адреса и седиште на понудувачот, 
2. цена со сите даноци и давачки, 
3. рок на важност на понудата, 
4. рок на испорака, 
5. начин на плаќање, 
6. гарантен рок на опремата, 
7. обезбеден сервис. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација: 
1. Извод од судска регистрација, 
2. Документ за бонитет издаден од ЗПП во соглас-

ност со Правилникот за содржината на документот за 
бонитет ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 32/98), и 

3. Изјава дека понудувачот не е под стечај потпи-
шана и заверена од одговорното лице на понудувачот. 

Странските понудувачи треба да достават серти-
фикат за бонитет согласно член 22 став 3 од Законот. 

V. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

1. Изборот за најповолен понудувач ќе се изврши 
по следните критериуми: 

- висина на цена 500 бода, 
- квалитет на производот 300 бода, 
- рок на испорака 50 бода, 
- рок и начин на плаќање 50 бода, 
- гаранција, 50 бода, 
- сервис 50 бода. 

VI. НАЧИН И РОКОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ 
НА ПОНУДИТЕ 

1. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 

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

3. Рок на доставување на понудата е 10 дена од де-
нот на објавувањето во дневниот печат и "Службен 
весник на РМ". 

4. Понудата се доставува по пошта или со предава-
ње во архивата на Државниот завод за статистика. 

5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на нарачателот нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 13 алинеја 1, член 16 и 17 од За-
конот за јавните набавки ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 26/98 ), Комисијата за јавни на-
бавки на Народна банка на Република Македонија 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 20/10-2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, ИНС-
ТАЛИРАЊЕ И КОНФИГУРИРАЊЕ НА МРЕЖНА 
ОПРЕМА ЗА VLAN-ОВИ ВО НАРОДНА БАНКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на Отворениот повик бр. 20/10-2000 е 

Народна банка на Република Македонија со седиште 
во Скопје на ул. "Комплекс банки" б.б. 

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица. 

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Предмет на Отворениот повик е прибирање на по-

нуди за набавка, инсталирање и конфигурирање на 
мрежна опрема за VLAN-ови во Народна банка на Ре-
публика Македонија. 

III. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Тендерската документација со која располага 

набавувачот се однесува на предметот на набавката од 
точка II. 

2. За подигање на тендерската документација заин-
тересираните понудувачи треба да уплатат 500 денари 
на име Народна банка на Република Македонија на: 

- жиро сметка 40100-611-16; 
- повикување на број 1001; 
- даночен број: 4030992254867; 
- цел на дознаката: Уплата за подигање на тендер-

ска документација. 
Тендерската документација заинтересираните по-

нудувачи можат да ја подигнат во просториите на На-
родна банка на Република Македонија на ул. "Комп-
лекс банки" бб, Скопје, секој работен ден од 8,00 до 
12,00 часот во соба бр. 6, на I-ви кат во времетраењето 
на Отворениот повик. 

IV. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1.Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во бру-

то износ (во кој ќе бидат содржани царината, данокот 
на додадена вредност ri други издатоци и трошоци). 

- цената да биде изразена во денари. 
3. опис на квалитетот на опремата што се нуди. 
4. поддршка. 
5. референти листа. 
6. гаранција. 
7. сервис. 
8. начин на плаќање. 
9. рок на испорака. 

V. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1. Изборот за најповолен понудувач ќе се изврши 

по следните критериуми: 
- квалитет на производот 350 бода; 
- висина на цената 300 бода; 
- поддршка 100 бода; 
- референтна листа 50 бода; 
- рок на испорака 50 бода; 
- начин на плаќање 50 бода; 
- гаранција 50 бода; 
- сервис 50 бода. 

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација: 
1. Судска регистрација на дејноста; 
2. Документ за бонитет, издаден од З П П во соглас-

ност со Правилникот за содржината на документот за 
бонитет ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 32/98), и 

3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпи-
шана и заверена од одговорното лице на понудувачот. 

VII. РОКОВИ 
1. Крајниот рок на доставување на понудата е 15 

дена од денот на објавувањето во весникот "Дневник" 
и "Службен весник на Република Македонија". 

2. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 1 
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3. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
од Отворениот повик и тендерската документација се 
сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за 
разгледување, и 

4. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака h не отворај" и број на овој отворен по-
вик. 

Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои 
би можел да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот плик треба да има уште два затворени и запе-
чатени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи 
понудата и да носи ознака "понуда", а другиот внатре-
шен плик да ја содржи документацијата и да носи оз-
нака "документација" и точната адреса на понудува-
чот. 

5. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на 
дадениот рок нема да бидат разгледувани. 

6. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
10.11.2000 година, во 9,00 часот, во просториите на 
Народна банка на Република Македонија на ул. 
"Комплекс банки" б.б. - Скопје (VI-кат-библиотека). 

7. Понудата сб придружната документација да се 
достави на адреса: Народна банка на Република Маке-
донија, ул. "Комплекс банки" б.б.- Скопје, по пошта 
или преку архивата на Банката. 

8. Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата за јавни набавки треба да и предадат писмено 
овластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 13 алинеја 1, член 16 и 17 од За-
конот за јавните набавки ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 26/98 ), Комисијата за јавни на-
бавки на Народна банка на Република Македонија 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 21/10-2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА КОМП-
ЈУТЕРСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИН-

ФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ ВО НАРОДНА 
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на Отворениот повик бр. 21/10-2000 е 

Народна банка на Република Македонија со седиште 
во Скопје на ул. "Комплекс банки" б.б. 

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на' 
учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица. 

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
1. Предмет на Отворениот повик е прибирање на 

понуди за набавка на компјутерска опрема за 
потребите на информациониот систем во Народна 
банка на Република Македонија: Fibre Channel No 
Single of Failure Cluster Enviroment (за MS WinNT 4,0 
Enterprise Edition, MS SQL Server 7.0 Enterprise Edition). 

III. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Тендерската документација со која располага 

набавувачот се однесува на предметот на набавката од 
точка II. 

2. За подигање на тендерската документација заин-
тересираните понудувачи треба да уплатат 500 денари 
на име Народна банка на Република Македонија на: 

- жиро сметка 40100-611-16; 
- повикување на број 1001; 
- даночен број: 4030992254867; 
- цел на дознаката: Уплата за подигање на тендер-

ска документација. 

Тендерската документација заинтересираните мо-
жат да ја подигнат во просториите на Народна банка 
на Република Македонија на ул. "Комплекс банки" 
бб, Скопје, секој работен ден од 8,00 до 12,00 часот во 
соба бр. 6, на 1-ви кат во времетраењето на Отворени-
от повик. 

IV. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1.Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во бру-

то износ (во кој ќе бидат содржани царината, данокот 
на додадена вредност и други издатоци и трошоци). . 

- цената да биде изразена во денари. 
3. опис на квалитетот на опремата што се нуди. 
4. поддршка. 
5. референтна листа. 
6. гаранција. 
7. сервис. 
8. начин на плаќање. 
9. рок на испорака 

^ V. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1. Изборот за најповолен понудувач ќе се изврши 

по следните критериуми: 
- квалитет на производот 350 бода; 
- висина на цената 300 бода; 
- поддршка 100 бода; 
- референтна листа 50 бода; 
- рок на испорака 50 бода; 
- начин на плаќање 50 бода; 
- гаранција 50 бода; 
- сервис 50 бода. 

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација: 
1. Судска регистрација на дејноста; 
2. Документ за бонитет, издаден од ЗПП во соглас-

ност со Правилникот за содржината на документот за 
бонитет ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 32/98), и 

3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпи-
шана и заверена од одговорното лице на понудувачот. 

VII. РОКОВИ 
1. Крајниот рок на доставување на понудата е 15 

дена од денот на објавувањето во весникот "Дневник" 
и "Службен весник на Република Македонија". 

2. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот; 

3. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
од Отворениот повик и тен^ерската документација се 
сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за 
разгледување, и 

4. Понудата и придружната документација се дос-
тавуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол 
стои ознака " не отворај" и број на овој отворен по-
вик. 

Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои 
би можел да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот плик треба да има уште два затворени и запе-
чатени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи 
понудата и да носи ознака "понуда", а другиот внатре-
шен плик да ја содржи документацијата и да носи оз-
нака "документација" и точната адреса на понудува-
чот. 

5. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на 
дадениот рок нема да бидат разгледувани. 

6. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
14.11.2000 година, во 9,00 часот, во .просториите на 
Народна банка на Република Македонија на ул. 
"Комплекс банки" б.б. - Скопје (VI-кат-библиотека). 
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7. Понудата со придружната документација да се 
достави на адреса: Народна банка на Република Маке-
донија, ул. "Комплекс банки" б.б.- Скопје, по пошта 
или преку архивата на Банката. 

8. Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата за јавни набавки треба да и предадат писмено ов-
ластување од понудувачот. 

Комисиј а за ј авни набавки 

Врз основа на член 10, член 13, став 1 алинеја 1, 
член 14 став 1 и член 16 од Законот за јавните набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Македонскиот народен театар, обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА 
ИДЕЕН ПРОЕКТ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРВАТА 
ФАЗА ОД РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА СИСТЕМОТ 
ЗА АВТОМАТСКО УПРАВУВАЊЕ НА ГОЛЕМАТА 
СЦЕНА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик е: Македон-

ски народен театар, кеј "Димитар Влахов" бб, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е: 
1.2.1. Изработка на идеен проект за реконструкци-

ја на интегриран компјутерски, аквизициски, коман-
дно-управувачки систем, наменет за мануелна и авто-
матска работа со главната сцена (горен и долен дел), 
составен од: електро-енергетско напојување со раз-
вод, SCADA систем со PLC, оптички систем за пренос 
на податоци, управувачки системи на фреквентно ре-
гулирани мотори (73 мотори), управувачки системи за 
DOL регулирани мотори (70 мотори). 

1.2.2. Изработка, испорака, монтажа, поврзување и 
пуштање во работа, заедно со обука за систем на ко-
мандно-управувачки конфигурации на фреквентно ре- ' 
гулирани мотори, SCADA систем со PLC, енергетски 
довод и оптички систем за пренос на податоци, наме-
нети за реализација на првата фаза од проектот за ре-
конструкција на главната сцена, и тоа: 

А - синхронизирано водење на моторите на задни-
от вагон (4 мотори) на долниот дел од големата сцена, 

Б - водење на моторите за отворање на главната 
завеса горе-долу (1 мотор), лево-десно (2 мотори) и 
сценски дигалки (5+5 мотори) лоцирани на две нивоа 
(кота 24 и 26 м) на големата сцена. 

1.3. Материјалите и работите кои се вградуваат 
треба да одговараат на пропишаните стандарди или 
стандардите прифатени од Република Македонија. 

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

1.5. Постапката се спроведува со Отворен повик во 
согласност со одредбите на Законот за јавните набав-
ки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација заинтересираните 

понудувачи може да ја подигнат во просториите на 
Македонскиот народен театар, кеј "Димитар Влахов" 
- бб, Скопје, канцеларија број 84, секој работен ден од 
7,30 до 15,30 часот, во времетраењето на јавниот по-
вик. 

2.2. При подигањето на тендерската документација 
заинтересираните понудувачи треба да уплатат 
10.000,00 денари неповратен надомест на жиро сметка 
на МНТ-Сценска техника број 40100-788-1994, депо-
нент на Народна банка со единствен даночен број 
4030974204119. 

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

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

изводителите на опремата која ќе се вградува. 
3.3. Понудата треба да содржи цена по позиции, ка-

ко и вкупна цена на целата набавка со сите трошоци, 
франко испорачано, вградено на објект и пуштено во 
работа, изразено во ДЕМ и денарска противвредност 
според курсот на Народната банка. 

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за изведу-
вање на работите кој треба да биде најдоцна 3 месеци 

, сметано од денот на потпишувањето на договорот. 
3.6. Понудата треба да има рок на важност не по-

краток од 30 дена. 
3.7. Понудите од странските понудувачи треба да 

бидат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Согласно со член 22 од Законот за јавните на-

бавки, понудувачот треба да приложи доказ за финан-
сиската и економската способност во оригинал или за-
верена фотокопија кај овластен орган. 

4.2. Понудувачот треба да достави листа на изведе-
ни исти или слични работи, број и квалификациона 
структура на лицата кои би ги изведувале работите, 
листа на потенцијални подизведувачи и Сертификати 
од надлежни институции дека производите кои се 
вградуваат се во сообразност со стандардите. 

4.3. Понудувачот треба да достави заверена фото-
копија кај овластен орган од прилог бр. 3 од сопстве-
ната судска регистрација. 

4.4. Потврда од надлежни институции дека против 
понудувачот не е поведена стечајна постапка и увере-
ние од надлежни институции дека против понудувачот 
не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење 
на дејност. 

4.5. Претставниците на понудувачот треба да пре-
дадат потпишано и заверено писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

5. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

5.1. цена 50 поени 
5.2. технички карактеристики на 

понуденото решение 50 поени 
5.3. техничка способност и 

екипираност на понудувачот 30 поени 
5.4. референтна листа на изведени 

проекти г. 20 поени 
5.5. рок за извршување на работите 20 поени 
5.6. гаранција и одржување ......... 20 поени 
5.7. начин на плаќање 10 поени. 
Бројот на поените ќе се дели според квалитетот на 

понудите, при што наведените поени се максимални за 
освоеното прво место по секој критериум. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

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

6.2. Секој понудувач може да достави само една по-
нуда. 

6.3. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на Отворениот повик во 
"Дневник" и "Службен весник на РМ". Понудата мо-
же да се достави и на денот на јавното отворање, но 
најдоцна до почетокот на јавното отворање на пону-
дите. 4 

6.4. Понудувачите, своите понуди треба да ги дос-
тават на следнава адреса: кеј "Димитар Влахов" - бб, 
Скопје - Комисија за јавни набавки. 

н 
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6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
10.Х1.2000 година во просториите на Македонскиот 
народен театар, во 12,00 часот во присуство на овлас-
тени претставници на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата од овој повик и Законот за јавните набавки, како 
и оние кои немаат целокупна документација која се 
бара во овој повик, нема да се разгледуваат. 

Телефон за контакт: 222-652 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и член 16 од Законот за јав-
ните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации 
"Македонски Телекомуникации" - Скопје, објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 142/00 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-

ски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скоп-
је, ул. "ОрцеНиколов" бб. 

1.2. Предмет на набавката е: Набавка на стациони-
рани акумулаторски моноблокови со контрола на при-
тисок во клетките со помош на вентили (херметички 
затворени). 

1.3. Вид, количини и останати услови: Дадени во 
тендер документацијата. 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цената на набавката до 40 поени, 
- квалитет 35 поени, 
- рок на испорака 10 поени. 
- начин на плаќање 5 поени, 
- референци 5 поени, 
- бонитет 5 поени. 
1.5. Рок на доставување на понудите: до 07.11.2000 

година до 10,00 часот, кога ќе се изврши и јавното от-
ворање на понудите. 

1.6. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

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

1.8. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 
26/98). 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подиг-

не во АД "Македонски Телекомуникации" - Дирекци-
ја, Скопје, Сектор за Инвестиции, соба број 222, секој 
работен ден од 10 до 12 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува: 

- за домашни понудувачи: 100 ДЕМ во денарска 
противвредност спред средниот курс на НБМ на денот 
на плаќањето , на жиро сметка број 40100-601-409621, 
данбчен број 4030997339640, депонент на Стопанска 
Банка - Скопје. 

- за странски понудувачи: 100 ДЕМ, на жиро смет-
ка број 40100-620-16-25730522-1950, на АД "Македон-
ски Телекомуникации" во "Комерцијална Банка" АД 
- Скопје, кеј " Димитар Влахов" бр. 4,1000, Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер до-
кументацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки) како гаранција за 
квалитетно^ работење: 

- референци - список на главни испораки на стоки 
во последните ТРИ ГОДИНИ, 

- техничка опременост - опис на техничките пос-
тројки со кои располага понудувачот односно произ-
водителот и мерки што ги презел за обезбедување на 
квалитет, 

- кадровска структура - посочување на технички 
лица задолжени за контрола на квалитетот. 

3.3. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки; 

- доказ дека понудувачот не е во стечај или во про-
цес на ликвидација, 

- доказ дека не му е изречена мерка на безбедност 
- забрана на вршење на дејност, издаден од страна на 
судот, согласно член 24 од Законот за јавните набав-
ки, 

Странско правно лице кое се јавува како понуду-
вач доставува сертификат за бонитет со извештај и 
мислење издадено од професионално репрезентатив-
но тело на индустријата, трговијата или на професио-
нално здружение на земјата во кое се наоѓа неговото 
седиште, односно ревизорски извештај од независна 
ревизорска институција. ^ 

Сите горенаведени документи потребно е да бидат 
доставени во оригинален примерок или истите докол-
ку се фотокопија да бидат заверени од страна на но-
тар. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција на понудите во износ од 2% од вредноста на пону-
дата и тоа во денарска противвредност според средни-
от курс на НБМ на денот на плаќањето. 

3.5. Понудата треба да содржи единични цени и 
вкупна цена со сите давачки во земјата на производи-
телот и набавувачот (франко натоварено централен 
магацин - Скопје на паритет ДДП). Цените треба да 
бидат изразени во ДЕМ. 

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
неопходни за проценка по сите критериуми за избор 
на најповолен понудувач од точка 1.4. доколку тие 
податоци не се доставени, понудата ќе се смета за не-
комплетна. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката "не отворај" како и бројот на отворе-
ниот повик. Истиот не треба да содржи никаква озна-
ка со која би можел да се идентификува понудувачот. 
Во средината на пликот треба да биде назначена адре-
сата на набавувачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката "документација". 
Вториот;внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката" понуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање на архивата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" - дирекција, најдоцна до 07.11.2000 година до 10 
часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
предавањето на.понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предбидениот 

рок, како и оние кои не се изработени според пропо-
зициите на отворениот повик од Законот за јавните 
набавки, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на 07.11.2000 година, во 10,00 часот, во простории-
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те на диреквдата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје, во салата на IV кат. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапува-
ње на понуд)шачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 211-413 или 070 200-
305. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јав-
ните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации 
"Македонски Телекомуникации" - Скопје, го објавува 
следниот 

О Т В О Р Е Н П О В И К Б Р . 1 4 3 / 0 0 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА 

КАБЛОВСКА ТТ КАН АЛИЗ АЦИЈА ПО 
УЛ. "ПИТУ ГУЛИ" ВО ПРТЦ ОХРИД 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-

ски Телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце Николов" 
бб - Скопје. 

1.2. Предмет на набавката: Изградба на кабловска 
ТТ канализација по ул. "Питу Гули" во ПРТЦ Охрид. 

1.3. Вид и количина: Градежно земјани работи во 
предмер кој може да се подигне вр канцеларијата бр. 
33 на Самостојната градежна служба на набавувачот, 
на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3 (во зградата на Агроме-
ханика), секој работен ден за времетраењето на пови-
кот од 10 до 13 часот. 

Износот на надоместокот кој треба да се плати 
при подигањето на тендер документацијата е неповра-
тен износ од 1000 денари, на жиро сметка 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе 
во согласност со Законот за јавните набавки. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
-цена 60%, 
-бонитет 5%, 
- начин на плаќање 5 %, 
- рок на изведба 10%, 
- референтна листа 8%, 
- кадровска опременост 4%, 
- техничка опременост 8 %. 
1.6. Рок на поднесување на понудите е до 07.11.2000 

година до 12,00 часот. 
1.7. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот 

на прифаќање на понудата. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за 

сите позиции и вкупна цена изразена во денари. 
2.2. Цената треба да биде конечна, франко вграде-

но на објект, со вкалкулирани сите даночни и царин-
ски обврски. 

23. Исплатата на договорените работи ќе се врши 
сукцесивно по доставени ситуации, без аванс. 

2.4. Рок за изведување е по динамика на нарачате-
лот. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудата треба да биде изработена и доставена на 
подигнатата тендерска документација. Понудите тре-

ба да се достават во архивата на дирекцијата на АД 
"Македонски Телекомуникации" - Скопје, ул. "Орце 
Николов" бб. 

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително 
да ја достават и следната придружна документација: 

- документ за бонитет, од носителот на платниот 
промет, чија содржина ја пропишува министерот за 
финансии со Правилник. Странско правно или физич-
ко лице, кое се јавува како понудувач треба да достави 
сертификат - извештај за бонитет издаден од профе-
сионално репрезентативно тело на индустријата, трго-
вијата, занаетчиството, земјоделството или на профе-
сионално здружение, односно ревизорски изештај од 
странска равизорска институција, согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки, 

- доказ дека понудувачот не е во стечај или е во 
процес на ликвидација согласно член 24 точка а, 

- извод односно потврда од судот дека на понудува-
чот со правосилна одлука не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност согласно 
член 24 точка б. 

Напомена: Сите документи да бидат оригинални 
или копии заверени од нотар. 

3.3. Понудите треба да се достават во затворен ко-
верт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содр-
жи документацијата и ја носи ознаката "документаци-
ја. 

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот 
лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и 
бројот на барањето, а во средината на ковертот треба 
да биде назначена адресата на набавувачот. 

4. РОКОВИ 
4.1. Отворениот повик трае до 07.11.2000 година. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

07.11.2000 година во 12,00 часот во дирекцијата на АД 
за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" 
во салата на 4-ти кат. 

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние 
кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се 
разгледуваат. 

4.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат со Самостојна градежна служба 
на тел. 141 415; 132 374. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10,14 став 1 и член 17 од Зако-
нот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98) 
и Одлуката за јавната набавка бр. 05-703/9, а во врска 
со Решението бр. 23-129/29 од Комисијата за жалби по 
јавни набавки, Комисијата за јавни набавки на ЈСП 
"Скопје" - Скопје, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ГУМИ 

ЗА АВТОБУСИ- СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. НАБАВУВАЧ 
Јавно сообраќајно претпријатие "Скопје", со се-

диште на бул. "Александар Македонски" бр. 10-1000, 
Скопје. 

2. ПОНУДУВАЧИ 
Право на учество на Отворениот повик имаат сите 

заинтересирани домашни правни и физички лица. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
Набавка на гуми за автобусите На ЈСП "Скопје" и 

тоа: 
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А) Комплет гуми радијал - надворешни, внатреш-
ни и појаси - за автобуси, 

Б) Надворешни гуми радијал - тубелес. 
Предметот на набавката е делив за секој вид на гу-

ми наведен под А) и Б). 
Видот, количините, техничките карактеристики и 

квалитетот дадени се во тендерската документација -
која е составен дел на Отворениот повик. 

4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Деталната тендерска документација може да се 

подигне во просториите на набавувачот ЈСП "Ско-
пје", Скопје, бул. "Александар Македонски" бр. 10, со 
уплата од 500 ден. на жиро-сметка бр. 40110-601-10521, 
со е.д.б. 4030955261454, депонент на Комерцијална 
банка-Скопје или на благајната на набавувачот секој 
работен ден од 10 -14 часот - Служба за набавки. 

Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска до-
кументација имаат право на учество на Отворениот 
повик. 

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- технички квалитет на понудените гуми (неопход-

но е да се приложат каталози за гумите, сертификат, 
односно атест од производителот на гумите), 

- цена поединечна за 1 гума и вкупна (со пресметан 
данок, царински и други давачки) и искажана во ДЕМ. 

Гарагаџча за квалитетот на гумите - искажана во 
изминати километри. 

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени 
податоци и во кои поднесените податоци се некомпле-
тирани и не се искажани на јасен и концизен начин ќе 
се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од 
натамопша постапка на набавка, нема да бидат оцене-
ти. 

Напомена: Понудата на до1^ентацијата на гуми-
те која е издадена на странски јазик потребно е за ис-
тата да се достави и превод на македонски јазик од ов-
ластен преведувач. 

6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА 
ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

- важечки документ за финансиска способност на 
понудувачот (документ за бонитет на понудувачот из-
даден од институцијата за платен промет согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки), 

- извод од регистрација на дејности за предметот 
на набавката, 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација издаден од надлежен Основен суд, 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изррче-
на мерка на безбедност-забрана на вршење на деЈност 
издадено од надлежен Основен суд, 

- доказ за техничка способност и досегашно иску-
ство на понудувачот согласно член 23 од Законот за 
јавните набавки преку: 

- список на главни испораки на гуми за автобуси 
во последните 3 години со количините, датумите и 
примачите, 

- доказ за воспоставен облигационен однос со про-
изводителот на гумите (ова не се однесува за правни 
лица кои се производители на гуми), 

- доказ за соодветен простор за складирање на гу-
мите. 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација да се важечки и да бидат доставени во 
оригинален примерок или како копија заверена од но-
тар, со исклучок на изводот од регистрација на дејнос-
тите кој може да се достави како копиЈа. 

7. КРИТЕРИУМИ КОИ ЌЕ СЕ ПРРШЕНУВААТ 
ПРИ ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ, А КОИ 
СЕ РАНГИРАНИ И КВАНТИФИЦИРАНИ НА 
СЛЕДНИОТ НАЧИН 

(1) цена на предметрт набавката . ЗО бодови; 

(2) начин на плаќање 20 бодови; 
(З) гаранција за квалитет на гумите 20 бодови; 
(4) финансиска и економска 

способност 20 бодови; 
(5) техничка способност и досегашно 

искуство на понудувачот 10 бодови; 

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ 
НА ПОНУДИТЕ 

8.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи во 
просториите на ЈСП "Скопје", Скопје, на ден 
15.11.2000 година во 10 часот во сала за состаноци. 

8.2. Претставниците на понудувачите, согласно 
член 29 став 2 од Законот за јавните набавки, треба на 
Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено 
овластување од понудувачот за нивно учество на 
јавното отворање. 

8.3. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

8.4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна 
на овластено лице на понудувачот. 

8.5. Понудите кои не се доставени во предвидениот 
рок, како и оние кои не се изработени според пропо-
зициите на овој отворен повик и тендерсќата докумен-
тација нема да бидат оценувани. 

8.6. Понудата и другата документација се испраќа 
во затворен коверт кој содржи уште два затворени и 
запечатени коверти. Комплетната понуда треба да би-
де без прецртани, подвлечени или избришани зборови, 
а во краен случај, одредените корекции треба да бидат 
парафирани од овластеното лице. 

На надворешниот коверт во горниот лев агол тре-
ба да стои ознаката "не отворај" и број на јавниот по-
вик, а во средината фирма и седиште на набавувачот. 
На надворешниот коверт не треба да стои никаква 
друга ознака врз основа на која би можел да се иден-
тификува понудувачот. Едниот внатрешен коверт ја 
содржи понудата со финансиската документација по-
полнета и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен 
ковертја содржи техничката документација и носи оз-
нака "документација". На двата внатрешни коверти 
треба да стои фирма (име) и седшпте (адреса) на ис-
праќачот понудувачот. 

8.7. Понудите, согласно со член 52 од Законот за 
јавните набавки, можат да се достават преку пошта 
или со предавање во архивата на набавувачот, но нај-
доцна до предвидениот рок за предавање на понудите. 

Поподробни информации може да се добијат на 
телефон 174-248 (од 10-14,00 часот секој работен ден). 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, 14, 15 и 16 од Законот за 
јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавните набавки-градежни работи на 
ОУ "Симче Настовски", Вратница објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК 
З А ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО-
ЗАНАЕТЧИСКИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ 

1.0П1ПТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач ОУ "Симче Настовски", Вратница. 
1.2. Предмет на набавката: изведување на градеж-

ни работи, градежно-занаетчиски и инсталатерски ра-
боти-фаза на карабина -1 фаза на училишен објект во 
с. Јажинце. 

1.3. Обемот на градежните, градежно-занаетчиски-
те и инсталатерските работи даден е во тендерската 
документација. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите домапши и странски правни и фи-
зички лица регистрирани за, ваков вид дејност 
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2. ТЕНДЕРСКА Д0КУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се види и 

подигне во: ОУ "Симче Нартовски" од Вратница со 
надоместок од 500 денари. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудите треба да содржат единечни цени по 

позиции и вкупна цена на понудата, према тендерот, 
изразена во денари. 

3.2. Начинот на плаќање: конкретен (за аванс кој 
не може да биде поголем од 30% потребно е да се 
обезбеди банкарска гаранција). 

3.3. Рок на изведување на предметните работи из-
разен во календарски денови. 

3.4. Рок на важност на понудата. 
3.5. Изјава дали понудувачот работите ќе ги изве-

дува сам или ќе ангажира и подизведувачи. 
3.6. Понудувачите се должни кон секоја понуда за-

должително да ја достават следната документација: 
3.6.1. Придружна документација 
- извод од регистоација на дејноста; 
- документ за оошт&т издаден од носителот на 

платниот промет, согласно Правилникот за содржина-
та на документот за бонитет, донесен од министерот 
за финансии (оригинал или заверена фотокопија од 
нотар); 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судски регистар на претпријатија за 
поведена постапка за стечај-потврда од надлежен Ос-
ковен суд); 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана на вршење на деЈност 
(извод од судска евиденција-уверение од надлежен Ос-
новен суд-Оддел за прекршоци); 

- физичките лица кои, согласно со Законот за вр-
шење на занаетчиска дејност, вршат занаетчиска деј-
ност и се запишани во регистарот на занаетчии во Ми-
нистерството за стопанство на РМ, немаат обврска 
кон понудата да ги приложат придружните документи 
наведени по алинејата 3 и 4. 

Сите документи кои Ја сочинуваат придружната 
документациЈа треба да шдат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од регистрациЈа на дејноста кој 
може да се достави како копија. 

3.6.2. Документација за техничка оспособеност 
- референтна-листа и список на досега изведени 

работи во последните 3 години по објекти, датуми и 
износи; 

- број и структура на вработени; 
- податоци за расположливата опрема. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

4.1. Рок за доставување: до денот и часот на јавно-
то отво^ње на понудите. 

4.2. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок кој треба да биде заверен и потпишан од од-
говорното лице на субјектот. 

4.3. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
назначени во повикот. 

4.4. Понудите се доставуваат по пошта или со пре-
давање во ОУ "Симче Настовски", Вратница, или со 
предавање на Комисијата на лице место, но најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање на понудите. 

4.5. Понудата и другата документација се доставу-
ва во запечатен плик, посебно за секој објект, на кој 
во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отво-
рај", бројот на повикот и името на објектот. 

Во средината на пликот треба да биде означена 
точната адреса на набавувачот. Пликот не смее да со-
држи никаква ознака со која би можел да се иденти-
фикува испраќачот, односно понудувачот. Во затворе-
ниот плик треба да има уште два запечатени плика. 
Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финан-
сиската документација и носи ознака понуда", а дру-
гиот внатрешен плик ја содржи техничката докумен-
тација и носи ознака "документација" и се забележува 
адресата на испраќачот-понудувачот. 

5. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 60 бода 
- рок 15 бода 
- начин на плаќање 15 бода 
- техничка оспособеност 5 бода 
- финансиска и економска способност 5 бода 

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Отворањето на понудите во присуство на ов-

ластени претставници на понудувачите ќе биде извр-
шено во просториите на ОУ "Симче Настовски" во 
Вратница. 

7. ЗАВР1ПНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на по-
викот, нема да бидат разгледани. 

7.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на Решението на Основниот суд во Ве-
лес СТ. бр. 14/96 од 04.07.2000 година за прекинување 
на стечајната постапка врз ДОО "Велеспром", Велес, 
а во согласност со Одлуката за трансформација бр. 03-
653/1 од 13.03.2000 година и мислењето на Агенцијата 
за приватизација на Република Македонија за тран-
сформација на ДОО "Велеспром" бр. 08-2218/2 од 
26.06.2000 година, според моделот - продажба на идеа-
лен дел на претпријатието, ДОО "Велеспром", Велес 
го дава следниот 

Ј А В Е Н П О В И К 
3 А 3 АПИШУВ АЊЕ АКЦИИ СО ПОПУСТ 

ВО ДОО "ВЕЛЕСПРОМ", ВЕЛЕС 

Акциите кои се продаваат под повластени услови 
претставуваат 3 0 о д проценетата вредност на прет-
пријатието и се во вкупен износ од 129.000 акции, се-
која со номинална вредност од 10 Г.М., по акција или 
вкупна вредност од 1.290.00 Г.М. 

Рокот на отплата е најмалку 5 години со грејс пер-
иод од 2 години од датумот на запишувањето на акци-
ите со попуст. 

Право на запишување на акции со попуст имаат 
сите оние кои работеле во ДОО "Велеспром" најмал-
ку 2 години пред донесувањето на Одлуката за тран-
сформација на претпријатието. 

Акциите со попуст се купуваат со 30% основен по-
пуст и 1% попуст за секоја полна година работен 
стаж. 

Рокот за запишување на акциите со попуст е 15 де-
на од денот на објавувањето на овој повик. 

Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши со 
изјава во согласност со Упатството за начинот на ос-
тварување на Одлуката за трансформација "Сл. вес-
никна РМ" бр. 58/95. 

Изјавите да се достават до седиштето на ДОО "Ве-
леспром" - Велес на ул. "Илинденска" бб, до Комиси-
јата за спроведување на јавниот повик за запишување 
и купување акции под повластени услови. 

Врз основа на член 42 од Законот за јавните набав-
ки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при ОУ "Рилиндја" с. Селце, Тетово, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. ОУ "Рилиндја" с. Селце, Тетово има потреба за 
изградба на нов училишен објект во с. Селце, Тетово. 

2. Во понудата да бидат дадени: 
- цена со пресметан данок на промет; 
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- рок на испорака; 
- рок и начин на плаќање и 
- гаранција за квалитет. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следните критериуми: 
- висината на цената; 
- рок и начин на плаќање; 
- гаранција на квалитетот. 
4. Рок и доставување на понудата е 15 дена од де-

нот на објавувањето на понудата во јавното гласило. 
Секој понудувач може да учествува Само\со една 

понуда. 
5. Со понудата понудувачот е должен задолжител-

но да достави следна придружна документација: 
- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за оонитет издаден од носителот на 

платниот промет и 
- изјава на понудувачот дека не е под стечај, потпи-

шан од одговорно лице на понудувачот. 
6. Понудата да се достави во еден оригинален при-

мерок заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци се 
сметаат за нецелосни и нема да се земат во предвид за 
разгледување. 

Отворањето на понудите ќе се врши без присуство 
на понудувачите. 

7. Понудите и придружната документација се до-
ставуваат согласно на член 52, 53 и 54 од Законот за 
јавните набавки, на адреса: ОУ "Рилиндја" с. Селце, 
Тетово, телефон 094/362-387. 

Комисија за јавни набавки 

Во врска со Отворениот повик бр. 17-19/503 обја-
вен во "^Службен весник на РМ" бр. 80 од 05.10.2000 
година за набавка на телиња од сименталска и монто-
фонска раса, Министерството за одбрана на Републи-
ка Македонија ги известува заинтересираните понуду-
вачи дека во наведениот Отворен повик во точка 111 
алинеја 3 текстот се менува и гласи: "документ дека 
понуд^ачот не е под стечај и во процес на ликвидаци-
ја, издаден од институциите и органите надлежни за 
из давање на документот". 

Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластените претставници на понудувачите ке се изврши 
на ден 31.10.2000 година, со почеток вр 12,00 часот во 
просториите на Министерството за одбрана, ул. "Ор-
це Николов" бб Скопје, наместо на 24.10.2000 година 
како што беше претходно објавено. 

Министерство за одбрана 
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С О О П Ш Т Е Н И Е 
ДО ЦЕНЕТИТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ НА "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ" 

ЈП "Службен весник на РМ", Ц.О. - Скопје, ги известува сите претплатници дека: 
ДОКОЛКУ НЕ ГИ ПОДМИРАТ СВОИТЕ ДОЛГОВИ ЗА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕН ВЕСНИК ДО 

КРАЈОТ НА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2000 ГОДИНА ИСТИТЕ ЌЕ БИДАТ ТУЖЕНИ, А ИСПОРАКАТА НА 
ВЕСНИКОТ ПРЕКИН АТА. 
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