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радиодифузната дејност ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 20/97), Владата на Република 
Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, 
на седницата одржана на 7.11.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД РА-
ДИОДИФУЗНАТА ТАКСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 

I. Средствата за финансирање радио и телевизиски 
проекти од јавен интерес определени со Огласот број 
23-5774/1 од 21 декември 1999 година, се распореду-
ваат на следниве трговски радиодифузни друштва и 
независни продуценти, односно радио и телевизиски 
проекти: 

радио 
на територија на РМ 

Радио Канал 77 
1 Осма клупа 
2 Македонски бисер 
без сјај - Дојранско 
Езеро 
3 Христијански праз-
ници и обичаи 
4 Македонски народ-
ни умотворби 
5 Колекционерски 
раритети од Македо-
нија на светски из-
ложби 
6 Кулите и мостови-
те на Кратово 
7 Серија емисии пос-
ветени на Мариово 

Радио Антена 5 
1 Интернет за 26 ча-
са 
2 Борба против за-
висности 
3 Македонија и Бал-
канот во европските 
интеграции 

на локално ниво 
Скопје 
Радио Атланта 

1 Ромска книготека 
2 Ѓурѓовденски прос-
лавувања кај ромите 
3 Свадбените обичаи 
кај ромите 
4 Мајсторите на 
Ромите - зурли и 
тапани 
5 Ес;,„а - кралица на 
ромската песна 
6 Музички портрет 
на кларинетист^ 
Медо Чун 

Број на 
епизоди: 

10 

12 

10 

26 

12 

12 

5 

1 

1 

4 

5 

Време во 
минута: 

30 

30 

15 

15 

30 

30 

30 

60 

60 

20 

30 

30 

30 

30 

30 

40 

Одобрени 
средства: 
954.000,00 
240.000,00 

29.000,00 

192.000,00 

320.000,00 

58.000,00 

29.000,00 

86.000,00 
1.848.000,00 

998.000,00 

671.000,00 

179.000,00 

453.000,00 
120.000,00 

29.000,00 

24.000,00 

96.000,00 

120.000,00 

64.000,00 

Радио Нома 
1 Македонските пра-
вославни празници и 

396.000,00 

обичаи 6 30 144.000,00 
2 Моето прво танго 20 30 180.000,00 
3 Носталгија: маала-
та што ги нема 6 30 72.000,00 

Радио Класик ФМ 586.000,00 
1 Младите во светот 
на класичната музика 20 30 242.000,00 
2 Духовна музика 20 30 255.000,00 
3 Музика за градови, 
земји и народи 10 30 89.000,00 

МЏ радио 260.000,00 
1 Мак времеплов 15 30 221.000,00 
2 Еко-мисија 10 30 39.000,00 

Радио Равел 417.000,00 
1 Лилит, жена, мит, 
вистина 3 30 105.000,00 
2 Тринаесет вечни 13 30 312.000,00 

Радио Уно 77.000,00 
1 Вода-златни литри 3 10 29.000,00 
2 Лековитите билки 
од нашите планини 10 5 48.000,00 

Радио Гром 378.000,00 
1 Авантура на опс-
тојот 16 5 378.000,00 

Радио Рос 1.050.000,00 
1 Трето кафе 1 30 64.000,00 
2 Меѓуетничка толе-
ранција 3 30 58.000,00 
3 Еколошка свест во 
Македонија 3 30 58.000,00 
4 Програма за духов-
ниот и верскиот 
живот во Македонија 6 30 113.000,00 
5 Наш чекор 6 30 66.000,00 
6 Македонски фолк-
лор 15 30 163.000,00 
7 Наши корени, на-
ше добро 6 30 65.000,00 
8 Здравство и едука-
ција 20 60 463.000,00 

Радио Ват 1.001.000,00 
1 Потребите на же-
ните во новиот ми-
лениум 6 30 144.000,00 
2 Да се просветиме и | 

образуваме заедно 6 30 192.000,00 
3 Остатоци на ос-
манлиската култура 
во РМ 3 30 86.000,00 
4 Фолклорот наш 3 30 86.000,00 
5 Запознај ја својата 
татковина 10 20 192.000,00 
6 Да живееме заедно 
во нашиот град 24 30 301.000,00 

Радио Канал 4 350.000,00 
1 Каде се, што пра-
ват? 10 30 160.000,00 
2 Денови на Охридс-
киот маратон 1 30 48.000,00 
3 Македонци на 
Олимписките игри 6 30 96.000,00 
4 Успесите на маке-
донскиот ракомет 3 30 46.000,00 
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Радио Стар ФМ 
1 Македонски народ-
ни приказни 
2 Афоризми 

Радио Џез ФМ 
1 Џез профили 
2 Големите компози-
тори на американс-
ката популарна песна 
3 Реконструкција 

Мега радио 
1 Избираме профе-
сија 

Радио Буба Мара 
1 Антологија на ма-
кедонската народна 
и забавна музика 

Битола 
Радио 106 

1 Археолошки лока-
литети во Македо-
нија 

Велес 
Радио Це-Де 

1 Без наслов 
2 Македонски храм 
на вистината 
3 До пеколот и назад 
4 Не бев предавник, 
затоа не барав поми-
лување 
5 Раца за Рацин 

Радио Голди 
1 Археолошкиот ло-
калитет Стоби 
1 Мијачка свадба 

Виница ' 
Радио Роберто 

1 Виничките терако-
тни икони 

Радио Ла Коста 
1 Револуционерниот 
живот и дела на 
Ангел Винички 
2 Виничкото' "бело 
злато" 
3 Лисец-планински-
от убавец на Источ-
на Македонија 
4 Дали ќе исчезне ц 
последната еребица-
камењарка . 

Дебар 
Радио Мерлин 

1 Албанска дебарска 
свадба 

Радио Семи 
1 Бисерите над Ради-
ка 
2 Слободно борење 
и пеливанство 
3 Здравствената еду-
кација на жената во 
регионот на Дебар, 
Центар Жупа и дел 
од Река 

Делчево 
Радио Пинк 

1 Осоговското село 
Саса меѓу минатото 
и сегашноста ' 
2 Пилињата на "ин-
кубаторите од Дел-
чево и Каменица 
3 Светите води 
4 Во земјата на сол-
зите 

Гевгелија 
Радио Тајм 

1 Ревитализација и 

64.000,00 искористување на 
археолошките лока-

10 5 48.000,00 литети во јужниот 
26 2 16.000,00 дел на РМ како ту-

748.000,00 ристички атракции. 
19 60 393.000,00 Гостивар 

Радио Еми 174.000,00 
1 Во Маница како во 

12 30 131.000,00 Река 2 30 102.000,00 
12 60 224.000,00 2 Не викај ме Тор-

240.000,00 беш 1 45 72.000,00 
Кичево 

20 15 240.000,00 Радио Александар 
420.000,00 Македонски 349.000,00 

1 Лука Церов од 
Кичево 1 30 48.000,00 

40 30 420.000,00 2 Арсо Војводата од 
Подвис 1 30 48.000,00 

198.000,0Р 3 Патеписец 6 30 173.000,00 
4 По трагите на че-
тата на капетанот 

12 30 198.000,00 Адам Калмиков 1 30 48.000,00 198.000,00 
5 Флора и фауна во 

360.000,00 кичевско 1 30 32.000,00 
10 15 82.000,0р Кочани 

Радио Роса 86.000,00 
60 94.000,00 1 Староградска музи-
бр 64.000,00 ка - распеани Кочан-

чани 3 30 86.000,00 
Радио ББ 59.000,00 

45 72.000,00 1 Во светлината на 
30 48.000,00 вечноста 6 30 59.000,00 

49.000,00 Куманово 
Музичко радио КМР 1.255.000,00 

30 20.000,00 1 Радио драми за де-
30 29.000,00 ца од македонски ав-

тори. 5 20 472.000,00 
127.000,0Р 2 Небаре живот 10 60 626.000,00 

3 Филип Второ Ма-
5 30 127.000,00 кедонски 1 50 157.000,00 

123.000,00 Неготино 
Радио Мике 163.000,00 

1 Благодарност на 
1 45 47.000,00 пчелите 3 30 67.000,00 

2 Деца кои никогаш 
1 60 43.000,00 нема да пораснат -

Специјален завод Де-
мир Капија 3 30 96.000,00 

1 30 15.000,00 Охрид 
Радио Експрес 150.000,00 

1 Хендикепирани де-
1 30 23.000,00 ца-психофизичка 

припрема за норма-
115.000,00 лен живот 5 30 40.000,00 

2 Црквите и манас-
4 30 115.000,00 тирите 7 30 63.000,00 

357.000,00 3 Езерата во Маке-
донија 5 30 47.000,00 

3 30 86.000,00 Суперрадио 195.000,00 
1 Голооточка голгота 3 30 59.000,00 

2 30 58.000,00 2 Проект за заштита 
на ОхридскотоЕзеро 3 30 59.000,00 
3 Мали и средни пре-
тпријатија, ЕСА-Ох-
рид 5 30 10.000,00 

10 20 213.000,00 4 40 години Охрид-
ско Лето 3 30 67.000,00 

122.000,00 МХ радио 162.000,00 
1 Монашкиот живот 
и пештерните цркви 

1 30 29.000,00 на брегот на Охрид-
ското Езеро 6 30 162.000,00 

Пехчево 
1 30 29.000,00 Радио Пехчево 59.000,00 
1 30 32.000,00 1 Злоупотреба и пра-

ва на детето 4 30 47.000,00 
1 30 32.000,00 2 Љубовта и почитта 

- судбина на една де-
48.000,00 војка 1 30 12.000,00 

2 30 48.000,00 Прилеп 36.000,00 
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Радио Холидеј 3 Преглед: европски 
1 Мариово - земја организации и тела 10 10 800.000,00 
што умира 3 30 36.000,00 4 Светот на книгата 4 40 1.020.000,00 

Радио Мефф 402.000,00 5 Народните носии 
1 Стари прилепски во Македонија 8 5 359.000,00 
фамилии 6 20 115.000,00 6 Мајчина тајна 1 30 294.000,00 
2 Прилепски мајтап- 7 Хардвер и софтвер 
чии 6 15 86.000,00 технологија 5 30 674.000,00 
3 Прилеп 6 15 86.000,00 Сите л телевизија 2.862.000.00 
4 Гурбетчиите од 1 Козјак под вода 1 30 240.000,00 
Прилеп и прилепско 6 20 115.000,00 2 Зависности 6 30 702.000,00 

Свети Николе 3 Учителот Панко 
Радио Сафари 166.000,00 Брашнаров 1 30 240.000.00 

1 Традиции, обичаи 4 Внуката на Гоце 1 30 240.000,00 
и празнувања 3 30 96.000,00 5 Уметнички занаети 
2 Непростено, неза- и применети умет-
боравено 1 30 32.000,00 ности 6 30 1.440.000,00 
3 Ѕидот - патот до на локално ниво 
вечноста 1 40 38.000,00 Скопје 

Струмица ТВ Шутел 912.000,00 
Радио Џокер 746.000,00 1 Што денес, а што 

1 Приватизација, па- утре? 1 45 304.000,00 
зар, држава 10 30 320.000,00 2 Времеплов на Ро-
2 Народните умот- мите 1 30 152.000,00 
ворби на Цепенков 10 20 213.000,00 3 Ромите победници 
3 Извршната власт во на смртта 3 30 456.000,00 
демократските систе- ТВ Телма 272.000,00 
ми 10 20 213.000,00 1 Крилести цветови 1 30 272.000,00 

Експрес радио 314.000,00 ТВМТМ 1.200,000,00 
1 Театарот во Маке- 1 И ние можеме 1 30 240.000,00 
донија 12 20 179.000,00 2 По трагите на заг-
2 Струмички Триме- розените диви жи-
ри 2 30 34.000,00 вотни во Македонија 4 30 960.000,00 
3 Струмичкиот и Вев- ТВ БТР Национал 3.016.000,00 
чанскиот карневал 2 30 26.000,00 1 Ромска азбука 
4 Завод за рехабили- за развој на проектот 15 20 2.400.000,00 
тација "Бања Бан- 2 Портрети од 
ско" 2 20 23.000,00 културно-опште спое-
5 Монаштвото во ми- ниот живот на Ро-
натото и денес: висти- мите во Македонија 2 30 376.000,00 
ни и предрасуди 2 60 52.000,00 3 Малолетничките 

Тетово бракови: традиција, 
Радио Кисс 134.000,00 љубов или трговија 1 30 240.000,00 

1 Македонската 
колонија во Детроит 2 30 102.000,00 ТВ Ера 2.880.000,00 
2 Библиотекарство 1 Игра со буквите 18 20 2.880.000,00 
како културна тра- ТВ Мак Спот 645.000,00 
диција 1 30 32.000,00 1 Антички мудроста 3 25 645.000,00 

Радио Фама 688.000,00 Битола 
1 Наши проблеми 5 30 320.000,00 ТВ Орбис 2.410.000,00 
2 Писатели, биогра- 1 Театарската уметност 
фии и деца 5 30 320.000,00 во Хераклеа Линкестис 1 45 570.000,00 
3 Ислам и наука 6 30 48.000,00 2 Тоа око, тој патник, 

Радио Плус Форте 243.000,00 таа Битола 1 30 480.000,00 
1 Дигитални системи 11 15 132.000,00 3 Такамот на македон-
2 Две наследства од ската везилка 1 30 272.000,00 
минатото на тетов- 4 За Светиот Антиминс 1 50 800.000,00 
скиот крај 6 30 111.000,00 5 Медот како храна и / 

Радио Висар 658.000,00 лек 1 40 288.000,00 
1 Возрасни стоп! Че- ТВ Тера 
корат детските пра- 1 Луѓе со многу татко- , 
ва 15 30 225.000,00 вини 1 30 199.000,00 
2 Полог: географија, 2 Могилските тренда-
геологија, релјеф и фили 1 15 120.000,00 
екологија 5 60 223.000,00 3 Природата посилна од 
3 Од цвет до цвет 12 30 210.000,00 лекот 1 30 203.000,00 

Штип 4 Зад клучалката 10 20 382.000,00 
Радио Мерења 245.000,00 Валандово 

1 Потеклото на име- ТВВТВ 428.000,00 
то Ром - Роми 1 30 32.000,00 1 Има ли спас за Дој-
2 Во прегратките на ранското езеро? 1 30 240.000,00 
смртта 8 20 128.000,00 2 Камен на животот 1 30 188.000,00 
3 Религиозните веру- Велес 
вања кај Ромите 2 40 85.000,00 ТВ Здравкин 493.000,00 

телевизија на 1 Музата на поетот 1 25 89.000,00 
територија на РМ 2 ПоследЈгцот гемиџија 1 30 211.000,00 
А1 телевизија 4.291.000.00 3. Болници за туберку-

1 Берза 10 10 844.000,00 лоза "Јасеново" 1 20 101.000,00 
2 Во живот 5 20 ШвЗОО,ОО 4 Велес и неговите 1 30 92.000,00 



Стр. 5578 -ВрЛОб^ ̂  ̂  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 декември 2000 

здравствени проблеми ТВ Хана 128.000,00 
Дебар 1 Животот е еднаш 
ТВ Жупа 1.650.000,00 дадена шанса и таа 

1 По печалбата-иселу- мора да се искористи 1 30 128.000,00 
вање 1 30 570.000,00 ТВ Зора 315.000,00 
2 Еколошки проблеми 1 Најголеми еколош-
на Радика 1 30 240.000,00 ки проблеми во Ку-
3 Македонската народ- маново 1 30 216.000,00 
на музика кај Македон- 2 Бањите во кума-
ците со исламска ре- новско 1 30 99.000,00 
лигија 3 30 840.000,00 ТВ Канал Феста 1.272.000,00 

Дојран 1 Нови сеќавања 1 40 320.000,00 
ТВ Миг 21 5.400.000,00 2 Религијата"универ-

1 Агенција "Осамени зален морал 2 30 544.000,00 
срца" 6 30 5.400.000,00 3 И бесата не е тоа 

Гевгелија што беше 1 45 408.000,00 
ТВ Канал 12 470.000,00 Охрид 

1 Свилен конец 1 25 230.000,00 Телевизија ТВМ 442.000,00 
2 Природните богатст- 1 Почетоци на фото-
ва и природните рет- графијата 1 30 127.000,00 
кости во гевгелиско 1 30 240.000,00 2 Македонски праз-

Гостивар нични обичаи 2 30 180.000,00 
ТВ Зери и Чегранит 240.000,00 3 Подводни археоло-

1 Корита 1 30 240.000,00 шки истражувања на 
135.000,00 ТВ Глобус 1.674.000,00 Охридското Езеро 1 30 135.000,00 

1 Вардар наш некога- Независна ТВ 1.052.000,00 
шен и денешен 2 30 544.000,00 1 Македонија извор 
2 Бегство од "белата на словенската пис-
смрт" 1 40 320.000,00 меност 6 30 882.000,00 
3 Песна и длето 1 30 447.000,00 2 Рибарска вистина 1 30 170.000,00 

4 Природата не Прилеп 
повикува 1 40 363.000,00 ТВ Маркони 2.657.000,00 

ТВДуе 879.000,00 1 Историја на сред-
1 Печалбарски вир 1 30 240.000,00 новековно сликарст-
2 Слатка тајна 1 30 399.000,00 во во Прилеп 3 30 533.000,00 
3 Билингвален тво- 2.100 години ВМРО 9 30 1.706.000,00 
рец 1 30 240.000,00 3. Брничкиот водопад 1 30 240.000,00 

Кавадарци 4 Траги на најстарата 
ТВКТВ 41 888.000,00 култура во прилеп-

1 Наводнувањето1 скиот крај 1 30 178.000,00 
божји дар или Радовиш 

905.000,00 клетва 1 30 216.000,00 ТВ Ко-Бра 905.000,00 
2 Спортски риболов 1 30 216.000,00 1 Варџии 1 60 545.000,00 
3 Ние и нашата 2 Конче-манастирски 
околина 1 30 216.000,00 центар во средниот 
4 "Винари Белограѓа- век 1 45 360.000,00 
ни" 1 30 240.000,00 ТВ Еми 1.462.000,00 

Кичево 1 Агрокултура и про-
ТВ Боем 1.720.000,00 изводство на храна 5 20 720.000,00 

1 Бигорска просве- 2 Езерото Мантово и 
тителско-резбарска неговото стопанско 
школа 1 30 272.000,00 значење 1 30 240.000,00 
2 Бобинките и нив- 3 Да ги вратиме ста-
ните особини 1 30 216.000,00 дата и пасиштата 1 20 160.000,00 
3 Приказна за едно 4 Планината-неисцри-

205.000,00 ѕвоно 1 30 444.000,00 но богатство 1 30 205.000,00 
4 Грнчарскиот зана- 5 Еколошка (не) све-

137.000,00 ет 1 30 272.000,00 ст 1 30 137.000,00 
5 За времињата кога Свети Николе 

490.000,00 легендите беа висти- ТВ Свет 490.000,00 
ни 2 30 516.000,00 1 Лесновскиот камен 1 30 186.000,00 

ТВ Гурра 704.000,00 2 Бериќет 2 30 304.000,00 
1 Караван на страда- Струга 

615.000,00 њата 1 30 216.000,00 ТВ Спектра 615.000,00 
2 Ветеран на образо- 1 Печалбарите од 

230.000,00 ванието 1 30 216.000,00 Дримкол 1 30 230.000,00 
3 Улогата на те- 2 Реката Сатеска и 
ќиите низ историјата 1 30 272.000,00 еколошката рамно-

ТВ Ускана 648.000,00 тежа на Охридското 
1 Современо сточар- Езеро 1 30 216.000,00 
ство 3 30 648.000,00 3 По долината на 

Куманово Црн Дрим 1 30 169.000,00 
ТВ Далга Крт 964.000,00 ТВ Калтрина 832.000,00 

1 Нумизматика 1 30 272.000,00 1 Струга 1 40 320.000,00 
2 Скулптура на тло- 2 Исламските градби 
то на Македонија 1 30 272.000,00 во Струга 1 30 272.000,00 
3 Портрет на Марија 3 Мостовите на Дрим 1 30 240.000,00 
Чибариќ 1 30 204.000,00 Струмица 
4 Билките: храна, лек ТВ Интел 1.964.000,00 
и убавина 1 30 216.000,00 1 Метадон-лек или 1 30 194.000,00 
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дрога Трговско друштво за 
2 Птица на мирот 1 30 272.000,00 услуги ИДЕА Плус 
3 Осмунда регалис- Комуникации, Иво и 
природна реткост 1 30 272.000,00 Слободан, ДОО Ско-
4 Обичаи при работа 1 30 216.000,00 пје 
5 На Гоце 1 30 261.000,00 1 Бои создадени од 
6 Го освои покривот сонцето 
на светот и засеко- Трговско друштво 
гаш остана таму 1 30 240.000,00 Агенција СКАЈ 
7 Конзервација на Радојка и др. ДОО 
иконописот од Св. увоз-извоз, Скопје 
Богородица Елеуса 1 30 272.000,00 1 По трагите на Св. 
8 Историското богат- Апостол Павле од Ма-
ство на планината Бе- кедонија 
ласица Елеуса 1 30 237.000,00 ДИГИТПРОП, 

Тетово Установа за филм-
ТВКисс 1.320.000,00 ска продукција, из-

1 Вардар низ Полог 1 30 240.000,00 давштво и сценско 
2 Заминуваат за да музичка дејност 
се вратат 1 45 360.000,00 1 Мост 
3 Тетовчанец акаде- 2 Македонците со ис-
мик во Шведска 1 30 440.000,00 ламска религија 
4 "Менада"-музичка Друштво за музич-
метафора 1 30 280.000,00 ка и филмска про-

ТВ Коха 2.335.000,00 дукција АУДИО-
1 Новиот дом на ЛАБ, ДООЕЛ То-
Баже 1 30 319.000,00 де Поп-Симонов, 
2 Шарските езера 30 474.000,00 Скопје 
3 Децата на Вавилон 1 20 262.000,00 1 Обредни песни кои 
4 Албански народни се пеат во зимскиот и 
приказни 20 1.280.000,00 летниот циклус на 
тираж 500 примероци празници 

ТВ Арт 240.000,00 2 Ритамот и ритмички-
1 Пеливан 1 30 240.000,00 те структури во маке-

Штип донските народни ора 
Телевизија Ирис 674.000,00 и песни 

1 Играч со светлина 1 30 242.000,00 3 Македонски тради-
2 Предизвици 1 30 216.000,00 ционални стилови на 
3 Агонијата на Брегал- пеење 
ница 1 30 216.000,00 КИ ПРОДУКЦИ-

Независни продуценти ЈА, ДОО Скопје 
МАКЕДОНСКА ИН- Шок спроти Св. Васи-
ФОРМАТИВНА АГ- лиј 
ЕНЦИЈА 1.081.000,00 џ ТВ филм 

1МИА ФОНО СЕР Трговско друштво 
ВИС 0 0 1.081.000,00 БЛЕТА, Бујар ДОО-

^ еднократна помош ЕЛ, Тетово 
за опремување 1 Блетезат 2000 
Установа за уметнич- 2 Лоренц Антони 
ки дејности СКОП- 3 Долгоногиот, Дале-
СКИ ЏЕЗ ФЕСТИ- ковидиот и Големосто-
ВАЛ 250.000,00 макиот 

1 ДДСИНТЕЗИС-2 1 60 250.000,00 4 До крајот и назад 
^ тираж 500 примероци Друштво за филмско 
Претпријатие за про- производство и музич-
дукција и постпро- ки дејности НОВА, Јо-
дукција на видео и вица Михајловски, 
филмски материјали ДООЕЛ, Скопје 
"XXX" ДОО, Скопје 2.496.000,00 1 Кампања за заштита 

1 Белиот пат 4 10 2.496.000,00 и експлоатација на по-
Национален телевизиски вршинските води во 
фестивал - Крушево 2.000,000.00 РМ 

1 Национален телеви- ^ 6 спота со вкупно 
зиски фестивал-Кру- времетраење од 3' 
шево 0 0 2.000,000.00 Друштво за аудио, ви-

Друштво за продукција и 240.000,00 део и филмска продук-
дистрибуција на филмови ција и трговија ИН-
и маркетинг "ПРОДУК- ТЕРНАЦИОНАЛ 
ЦИЈА М" ДОО, Скопје ДРАМА СТУДИО, 

1 Јуручки сон 1 30 240.000,00 Ѓорѓе ДООЕЛ, Скопје 
Друштво за продукција, 1 Целиот Балкан во 
маркетинг и услуги во ме- еден човек 
диумите, информирањето 2 Од "Големата мајка" 
и културата К-15 ПРО- до Исус Христос 
ДУКЦИЈА, Љупчо, Васко ДФП Небото е лимит, 
и Бранко, ДОО увоз-извоз 1.493.000,00 ДОО, Скопје 

1 Бон - Тон 10 5 1.067.000,00 1 Македонскиот пре-
2 Машко/женско : иде- вод на Куранот 
нтитети под прашање 5 15 426.000,00 2 Ромски Театар Пра-
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липе 
ЏЕМИНИ-2 извоз-
увоз, ДОО, Скопје 677.000,00 

1 Вања Лазарова-Не- , 
објавени македонски 
народни песни 1 60 250.000,00 

^ тираж 500 примероци 
2 Светот на Вангел 
Наумовски 1 25 227.000,00 
3 Преспанско Езеро и 
неговата заштита 1 25 200.000,00 

Друштво за филмска 
продукција и видео арт 272.000,00 
А А-ПРЕС, Артан и 
др. ДОО, Тетово 

1 За многу години 1 30 272.000,00 
Трговско друштво за 
снимање и обработка 
на филмови 250.000,00 
АКВАРИУС ТОТАЛ 
ПРОДАКШН, 
Александар и Ира, 
ДОО 

1 Вибрации 1 65 250.000,00 
ф тираж 500 примероци 

Продукција и маркети-
нг ПЕТАР ПАН, ДОО 480.000,00 

1 Корени, цутови, пло-
дови 1 30 480.000,00 

ППТ"ЛАЛА-КО ",ек-
спорт-импорт 272.000,00 

1 Радост на животот 1 30 272.000,00 
Агенција за производ-
ство и дистрибуција на 
филмови, телевизиски, 
радио и мултимедијал-
ни програми - НАШЕ 
МААЛО - ПРОДУК-
ЦИЈА, Иво ДООЕЛ, 
Скопје 

1 Слушате филм 12 30 
Интернационален 
филмски фестивал 
СКОПЈЕ, Татјана ДО-
ОЕЛ 

1 Историја на маке-
донскиот филм 2 30 480.000,00 

Вкупно предложени средства: 96.357.000,00 

187.000,00 
187.000,00 

480.000,00 

И. Со наведените трговски радиодифузни друштва 
и независни продуценти - корисници на средствата да 
се склучи договор со кој поблиску ќе се определат 
начинот и условите на користење на средствата. 

Договорите, во име на Владата, ќе ги потпише 
Горѓи Котев, генерален секретар во Владата на 
Република Македонија. 

III. Одлуката влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 23-3662/1 
7 ноември 2000 година 

Скопје 

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

3248. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.11.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, Ц.О. - СКОПЈЕ 

1. Владата на Република Македонија дава согласи 
ност на Статутарната одлука за дополнување на Ста-

тутот на ЈП Службен весник на Република Македони-
ја, ц.о. - Скопје бр. 02-2274 од 26.07.2000 година, доне-
сена од Управниот одбор на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија, ц.о. -
Скопје, на седницата одржана на 26.07.2000 година. 

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

Бр. 23-3816/1 Претседател на Владата 
21 ноември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3249. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 3.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА МЕРМЕР, НА ЛОКАЛИТЕТОТ 'РАДОВО", 

ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА СОПОТНИЦА 

1. На Друштвото за производство, трговија и услу-
ги СОКОЛ И ЕЛЕН Мишко Миленковски ДООЕЛ 
увоз-извоз од Битола се дава концесија за вршење за 
детални геолошки истражувања на минералната суро-
вина мермер на локалноста "Радово", во атарот на оп-
штина Сопотница со следните координати: 

точка координата X координата У 
А 4.576 100 7 513 ООО 
Б 4.576 100 7 514 440 
В 4.575 ООО 7 514 440 
Г 4.575 ООО 7 513 ООО 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р = 1584 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

5. Како почеток на користењето на концесијата од 
точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишу-
вањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Бр. 23-4345/1 
3 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 
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3250. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 3.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА, ГРАДЕЖЕН ТЕХНИЧКИ КАМЕН НА ЛО-
КАЛИТЕТОТ "КРАСТА" - КУМАНОВО НА ДРУШТВОТО 

ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
"КОЗЈАК" -КУМАНОВО 

1. На Друштвото за градежништво, трговија и ус-
луги "КОЗЈАК", Куманово се дава концесија за врше-
ње за детални геолошки истражувања на минералната 
суровина градежен технички камен на локалноста 
"Краста", Куманово со следните координати: 

точка координата X координата У 
Т1 4 659 370 7 561 170 
Т2 4 659 750 7 562 ООО 
ТЗ 4 659 ООО 7 562 000 
Т4 4 759 ООО 7 561 400 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува 0,5 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата согласно Законот за минералните суровини. 

3: Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за 'концесијата, согласно Одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

5. Како почеток на користењето на концесијата од 
точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишу-
вањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
стопанство. 

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

Бр. 23-4346/1 Претседател на Владата 
3 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3251. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86 став 2 од Законот за минерал-
ните суровини ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 3.10. 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ-
ТЕ СУРОВИНИ УКРАСЕН КАМЕН ГРАНИОДИО-
РИТ И МЕРМЕР, НА МЕСНОСТА "ИЗВОР- ОМОРА-

НИ", ОПШТИНА ИЗВОР 

1. На Друштвото за производство, трговија и услу-
ги ЕУРО МАРМО-ГРАНИТИ Леон и др. ДОО од 
Прилеп се дава концесија за вршење на детални гео-
лошки истражувања на минералните суровини укра-

сен камен граниодиорит и мермер на месноста Извор-
Оморани, општина Извор со следните координати: 

Точка Координата 
Х(ш) 

Координата 
Y (кш2) 

Р (кт2) 

T-l 4.600.700 7.551.500 4.0 
Т-2 4.600.700 7.553.900 
Т-3 4.599.100 7.553.900 
Т-4 4.599.100 7.551.500 

Точка Координата 
Х(ш) 

Координата 
Y ѓкт2) 

Р (кт2) 

М-1 4.601.300 7.557.350 1.3 
М-2 4.601.300 7.557.850 
М-3 4.558.700 7.558.500 
М-4 4.558.700 7.558.500 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 нд оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесија, согласно Одлуката за определување 
на критериуми за висината на надоместокот за конце-
сии за вршење детални геолошки истражувања и екс-
плоатација на минерални суровини ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Дрговорот за кон-
цесијата. 

5. Како почеток на користењето на концесијата од 
точка 1 на оваа одлука ќе се смета, денот на потпишу-
вањето на Договорот за концесија. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

Бр. 23-4347/1 Претседател на Владата 
3 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3252. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 декември 2000 го дица, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ 

СООБРАЌАЈ "МАКЕДОНСКА ПОШТА" -
СКОПЈЕ" 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Маке-
донска пошта" - Скопје се разрешуваат членовите: 

- Никола Георгиевски, 
- Атанас Дечев. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-562/4 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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3253. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 декември 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА-
ШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ 

ПАТИШТА "МАКЕДОНИЈАПАТ". СКОПЈЕ 

1. Спиро Спироски се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
одржување и заштита на магистралните и регионални-
те патишта "Македонијапат" - Скопје. 

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

Бр. 17-703/3 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3254. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 декември 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО ШУМИ "МАКЕДОНСКИ ШУМИ". СКОПЈЕ 

1. Милан Камчев се разрешува од должноста член 
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за сто-
панисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје. 

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

Бр. 17-1274/3 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3255. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 декември 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 

СО ПАСИШТАТА - СКОПЈЕ 

1. Здравко Симеонов се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
стопанисување со пасиштата - Скопје. 

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

Бр. 17-1491/4 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3256. 
Врз основа на член 16 од Законот за објавување на 

законите и другите прописи и акти во "Службен вес-
ник на Република Македонија" ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 56/99), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 5 декември 
2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

1. Нора Абедини се разрешува од должноста член 
на Управниот одбор на Јавното претпријатие Служ-
бен весник на Република Македонија - Скопје. 

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

Бр. 17-1523/3 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3257. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 декември 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА НАБАВКА, 
ТРАНСПОРТ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС 

"ГА-МА" - СКОПЈЕ 

1. Од Должноста членови на Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за набавка, транспорт и дистри-
буција на природен гас "ГА-МА" - Скопје се разрешу-
ваат членовите: 

- Георги Арсов, 
- Владо Момировски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македониј а". 

Бр. 17-4907/4 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3258. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 декември 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА АЕРОДРОМ-

СКИ УСЛУГИ "МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Маке-
донија" - Скопје се разрешуваат членовите: 

- Златимир Милковски, 
- Селим Селим. 
2. За член на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за аеродромски услуги "Македонија" - Скоп-
је се именува: 

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

Бр. 17-4092/3 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3259. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 декември 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУ-

ВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија се 
разрешуваат членовите: 

- Здравко Боцевска 
- ЗВОНКО Јосифовски. 
2. За член на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република македонија се именува: 

- Васил Гаџовски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија. 

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

Бр. 17-4094/3 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3260. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за 

Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 2 од 
Одлуката за образување Комисија за принатизација на 
АД за телекомуникации "Македонски телекомуника-
ции" во државна сопственост - Скопје, Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5 де-
кември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА АД ЗА ТЕ-
ЛЕКОМУНИКАЦИИ 'МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИ-
КАЦИИ" ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ-СКОПЈЕ 

1. Тони Поповски се разрешува од должноста член 
на Комисијата за принатизација на АД за телекомуни-
кации "Македонски телекомуникации" во државна 
сопственост - Скопје поради заминување на друга дол-
жност, а за член на оваа комисија се именува Марјан 
Додовски, министер за животна средина и просторно 
планирање. 

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

Бр. 23-5032/5 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 106 - Стр. 5571 

3261. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5 декември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕК-
ТОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР "АНТОН ПАНОВ" -

СТРУМИЦА 
1. Весна Таковска се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на Народниот театар 
"Антон Панов" - Струмица, поради заминување на 
друга должност. 

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

Бр. 17-5504/2 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3262. 
Врз основа на член 10 од Законот за уредување на 

односите меѓу новите единици на локалната самоупра-
ва и единиците на локалната самоуправа од кои произ-
легуваат ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/96), и член 17 од Законот за јавните претпри-
јатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/96), а во врска 
со член 2 од Одлуката за преземање на вршењето на 
комуналните дејности во општините Битола, Бач, 
Бистрица, Добрушево, Кукуречани, Могила, Новаци, 
Старавина и Цапари ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 93/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЈП "КОМУНАЛЕЦ" - БИТОЛА 
ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

1, За членови на Управниот одбор на Јавното 
претпријатие "Комуналец" - Битола, од редот на вра-
ботените на претпријатието се именуваат: 

- Љупчо Георгиевски, 
- Илче Најдовски, 
- Павле Ничовски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5521/2 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3263. 
Врз основа на член 10 од Законот за уредување на 

односите меѓу новите единици на локалната самоупра-
ва и единиците на локалната самоуправа од кои произ-
легуваат ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/96), и член 17 од Законот за јавните претпри-
јатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/96), а во врска 
со член 2 од Одлуката за преземање на вршењето на 
комуналните дејности во општините Битола, Бач, 
Бистрица, Добрушево, Кукуречани, Могила, Новаци, 
Старавина и Цапари ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 93/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈКП "ВОДОВОД" - БИТОЛА ОД РЕДОТ 

НА ВРАБОТЕНИТЕ 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното 

комунално претпријатие "Водовод" - Битола, од редот 
на вработените на претпријатието се именуваат: 

- Аспасија Бакулевска, дипл. хемичар, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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- Камелија Видимче, дипл. ек., 
- Димче Гулабовски, маш. инж., 
- Александар Пешка, дипл. правник, 
- Горан Стефановски, дипл. град. инж. 
2. Ова решение, влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се;објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македониј а". 

Бр. 17-5522/2 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3264. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5 декември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В Л ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ПРИРЕДБИ "УНИВЕРЗАЛНА 

САЛА" - СКОПЈЕ 
1. За вршител на должноста директор на Центарот 

за организирање приредби "Универзална сала" -
Скопје се именува Елизабета Јанкуловска, дипл. соци-
олог, заменик на директорот на овој центар. 

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

Бр. 17-5668/2 
5 декември 2000 година 

Скопје 

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

3265. 
Врз основа на член 130 од Законот за банките и 

штедилниците ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 29/96 - Пречистен текст), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5 де-
кември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА САНАЦИЈА НА БАНКА - СКОПЈЕ 
1. М-р Бесник Фетаи, се разрешува од должноста 

директор на Агенцијата на Република Македонија за 
санација на банка - Скопје, заклучно со 30 ноември 
2000 година, поради заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-5683/1 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

ЈЌр. 17-5684/1 
5 декември 2000 година 

Скопје 

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

3267. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 декември 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПА-
НИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За директор на Јавното претпријатие за станбен 
и деловен простор на Република Македонија се имену-
ва Илија Китаноски, досегашен директор на ЈВП "Во-
достопанство на Македонија" - Скопје. 

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

Бр. 17-5685/1 
5 декември 2000 година 

Скопје 

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

3268. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 декември 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ 

1. Блашко Димитров, се разрешува од должноста 
заменик на директорот на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Репу-
блика Македонија. 

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

Бр. 17-5686/1 
5 декември 2000 година 

Скопје 

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

3266. 
Врз основа на член 10 од Законот за основање на 

Јавно претпријатие Македонска радиодифузија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
о/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 5 декември 2000 година, донесе 

: Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА "ЈП МАКЕДОНСКА 
РАДИОДИФУЗИЈА" - СКОПЈЕ 

1. Фиат Салиески, се разрешува од должноста член 
на Управниот одбор на "Јавното претпријатие Маке-
донска радиодифузија" - Скопје. 

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

3269. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 декември 2000 година, до-
несе 

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

НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН 
И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. За заменик на директорот на Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија се именува Фадил Ника, при-
ватен стопанственик. 

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

Бр. 17-5687/1 
5 декември 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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3270. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 декември 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ПРОИЗВОДСТ-
ВО, ПРЕНЕСУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 
НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за производство, пренесување и 
дистрибуција на електрична енергија "Електросто-
панство на Македонија" - Скопје се разрешуваат чле-
новите: 

- Мито Марковски, 
- Методија Стефановски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5689/1 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3271. 
Врз основа на член 138 од Законот за водите 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98 
и 19/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈВП "ВОДОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА"-

СКОПЈЕ 
1. Илија Китаноски се разрешува од должноста ди-

ректор на Јавното водостопанско претпријатие "Во-
достопанство на Македонија" - Скопје, поради зами-
нување на друга должност. 

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

Бр. 17-5690/1 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3272. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 декември 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА 

ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА - МИА 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие Македонска информативна 
агенција - МИА се разрешуваат: 

- Виолета Аларова, 
- Нора Абедини. 
2. За член на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие Македонска информативна агенција - МИА 
се именува Жарко Јорданоски, уредник во весникот 
"Дневник". 

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

Бр. 17-5693/1 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

З27З. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 5 декември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ 

ТЕАТАР "АНТОН ПАНОВ" - СТРУМИЦА 

1. За вршител на должноста директор на Народни-
от театар "Антон Панов" - Струмица се именува Крс-
то Јовановски, дипл. актер вработен во Театарот. 

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

Бр. 17-5694/1 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3274. 
Врз основа на член 10 од Законот за уредување на 

односите меѓу новите единици на локалната самоупра-
ва и единиците на локалната самоуправа од кои про-
излегуваат ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/96), и член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/96), а во вр-
ска со член 2 од Одлуката за преземање на вршењето 
на комуналните дејности во општините Битола, Бач, 
Бистрица, Добрушево, Кукуречани, Могила, Новаци, 
Старавина и Цапари ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 93/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОН-
ТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО 

РАБОТЕЊЕ НА ЈКП "ВОДОВОД" - БИТОЛА 
1. За членови на Одборот за контрола на матери-

јално-финансиското работење на Јавното комунално 
претпријатие "Водовод" - Битола, се именуваат: 

- Татјана Дранговска, 
- Менка Илиевска, дипл. екон., 
- Љупчо Спировски, дипл. правник, 
- Методија Стојчевски, дипл. технолог, 
- Драги Тирицовски, дипл. маш. инж. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5697/1 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3275. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 декември 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП "МАКЕДОНСКИ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ" - СКОПЈЕ 

1. Ѓорѓи Пиперков се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие,, 
"Македонски железници" - Скопје. 

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

Бр. 17-5734/1 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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3276. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 декември 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ 

И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ" СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за просторни и урбанистички 
планови - Скопје се разрешуваат членовите: 

- Елица Милевска, 
- Елена Никуљска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5735/1 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3277. ' 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 декември 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈВП "ВОДОСТОПАНСТВО 

НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Јавното водостопанско претпријатие "Водостопанст-
во на Македонија" - Скопје се разрешуваат: 

- Ацо Тренев, 
- Љупчо Чевревски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5736/1 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3278. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 декември 2000 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ " АГРО-БЕРЗА" -

СКОПЈЕ 

1. Ацо Кузелов се разрешува од должноста член на 
Управниот одбор на Јавното претпријатие за берзан-
ско работење "Агро-Берза" - Скопје. 

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

Бр. 17-5737/1 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3279. 
Врз основа на член 24 од Законот за Владата на 

Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 59/2000), а во врска со член 25,27 и 
28 од Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/99 и 33/2000), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 5 декември 2000 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ЕКОНОМСКИОТ СОВЕТ 

1. Од должноста претседател и членови на Еко-
номскиот совет се разрешуваат: 

а) претседателот 
- Никола Груевски 
б) членовите 
- Илија Андонов 
- д-р Глигор Бишев 
- д-р Неџби Весели 
- д-р Бранко Зеленков 
- Кирил Јанев 
- д-р Тихомир Јовановски 
- м-р Љубомир Кекеновски 
- д-р Славе Ристовски 
- м-р Бесник Фетаи 
- м-р Борко Андреев 
2. За претседател и членови на Економскиот совет 

се именуваат: 
а) за претседател 
- Никола Груевски, министер за финансии 
б) за членови 
-д-р Живко Атанасовски, професор на Економски-

от факултет - Скопје 
-д р- Глигор Бишев, директор на Стопанска банка -

А.Д. - Скопје 
- Сем Бакни, советник на Владата на Република 

Македонија 
- Ристо Гуштеров, директор на "Римако" 
- Марјан Ѓорчев, министер за земјоделство, шу-

марство и водостопанство 
- Милчо Јорданов, претседател на Одборот на ди-

ректори на "Макстил" - А.Д. - Скопје 
- д-р Михаил Петковски, професор на Економски-

от факултет - Скопје 
- д-р Трајко Славевски, доцент на Економскиот 

факултет - Скопје 
-д-р Љубе Трпески, гувернер на Народна банка на 

Република Македонија 
-м-р Бесник Фетаи, министер за економија 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5710/2 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3280. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5 де-
кември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 

НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. Се разрешува Жарко Шутиновски, доктор на ме-
дицина, од должноста помошник на министерот за 
здравство. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-5634/2 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3281. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5 де-
кември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 

НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. Се разрешува Никица Панова-Ѓорѓеска, доктор 
на медицина, од должноста помошник на министерот 
за здравство. 

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

Бр. 17-5634/3 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3282. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5 де-
кември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 

НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. Се разрешува Ангелина Бачановиќ од должнос-
та помошник на министерот за здравство. 

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

Бр. 17-5634/4 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

З28З. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5 де-
кември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 

НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ 
1. Се разрешува Ацо Илиески од должноста совет-

ник на министерот за финансии поради заминување на 
ново работно место. 

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

Бр. 17-5705/2 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3284. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5 де-
кември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 

НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. Се разрешува Драги Шами од должноста совет-
ник на министерот за финансии. 

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

Бр. 17-5705/3 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3285. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5 де-
кември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИС-

ТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За потсекретар во Министерството за внатреш-
ни работи се назначува Нафи Доко, досегашен дирек-
тор на Поштата во Струга. 

2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр. 17-5713/1 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3286. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5 де-
кември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР 
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Се разрешува Љуфи Улбер од должноста пот-
секретар во Министерството за внатрешни работи. 

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

Бр. 17-5715/1 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 



Стр. 5578 -ВрЛОб^ ̂  ̂  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 декември 2000 

3287. 
Врз основа на член 51 од Законот за организација 

и работа на органите на државната управа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 58/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
5 декември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ 

1. За заменик на директорот на Агенцијата за раз-
вој и инвестиции се именува Тихомир Петровски, до-
сегашен извршен директор на Агенцијата за обнова и 
развој. 

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

Бр. 17-5659/3 Претседател на Владата 
5 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3288. 
Врз основа на член 164 став 1 точка 8 од Законот 

за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 
63/2000) и согласноста на Владата на Република Маке-
донија од 21.11.2000 година, Комисијата за хартни од 
вредност, на седницата одржана на 28.11.2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ОД РЕА-

ЛИЗИРАНИ БЕРЗАНСКИ ТРАНСАКЦИИ 

1. За Комисијата за хартии од вредност се утврдува 
надоместок од реализирани берзански трансакции од 
кои "Македонската Берза" АД Скопје остварува при-
ход. 

2. Висината на надоместокот за Комисијата за хар-
тии од вредност изнесува 0,1% од реализираните 
трансакции на "Македонската Берза за долгорочни 
хартии од вредност" АД Скопје. 

3. Надоместокот од точка 2 на оваа одлука се упла-
тува месечно на сметката на Комисијата за хартии од 
вредност од страна на "Македонската Берза за долго-
рочни хартии од вредност" АД Скопје. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од денот на објавувањето 
во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 01-737/1 Претседател на Комисијата, 
13 декември 2000 година Никола Груевски, с.р. 

Скопје 

3289. 
Врз основа на член 21, став 1 од Законот за теле-

комуникациите ("Службен весник на РМ" бр. 33/96, 
17/98 и 28/2000) и член 56 точка 1 од Законот за орга-
низација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на РМ" бр. 58/2000), министерот за 
транспорт и врски донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УНИВЕРЗАЛНА 

УСЛУГА И ПОСТАПКАТА ЗА НАДОМЕСТ ШТО 
ЌЕ СЕ КОРИСТИ З А ДА СЕ НАПЛАТАТ ТИЕ 

УСЛУГИ 
Член 1 

Со овој правилник се одредува идентификацијата 
и описот на увдгоерзалната услуга вклучувајќи нејзино 
овозможување на хендикепирани лица, постапки за 
избор на давателите на универзална услуга, методи за 
утврдување на максималните цени за давање на уни-
верзална услуга, механизам за компензед^јф ^ -тро-
шоците за вршење на унинерзална услуга од страна на 
даватели на јавни телекомуникациски услуги (вклучу-

вајќи учество и на други даватели на јавни телекому-
никациски услуги и јавни телекомуникациски опера-
тори), опис на информациите што треба да ги обезбе-
дат јавните телекомуникациски оператори и даватели-
те на јавни телекомуникациски услуги заради прес-
метка на трошоците за обезбедување на универзална-
та услуга и други услови во врска со обезбедувањето 
на универзалната услуга. 

Член 2 
Универзалната услуга ги опфаќа следните услуги: 
(а).услуги на говорна телефонија кои се даваат 

преку индивидуален приклучок на телекомуникацис-
ката мрежа и овозможува: 

(ј) појдовен и дождовен локален, национален и ме-
ѓународен сообраќај; 

(П) факсимил Група III, во согласност со 1Т11-Т пре-
пораките во Т-серијата; 

(ш) пренос на податоци во говорен фреквентен оп-
сег со модеми со брзини од минимум 2,400 врѕ, во сог-
ласност со 1Т11-Т препораките во \/-серијата; 

Гм) бесплатен пристап до итни служби; и 
(V) пристап до сервиси на оператори и сервис за 

информации за телефонски претплатници; 
(в) јавни телефонски говорници и телефонски пос-

редници преку кои можат да се обезбедат услугите 
опишани под (а)(ј), (а) (IV) I (а)^), и 

(с) давање на услуги со посебни средства и/или по-
себни услови за хендикепирани лица или други посеб-
ни барања опишани под а(ј), а (IV) I а(м). 

На основано барање, универзалната услуга треба 
да е овозможена на било кое правно или физичко ли-
це, по цена достапна за тоа правно или физичко лице, 
освен во случај кога Управата за телекомуникации ќе 
утврди дека барањето за универзална услуга може со-
одветно да се замени со други средства или кога ќе ут-
врди дека околностите под кои се бара обезбедување 
на универзална услуга се неразумни. 

Член 3 
Изборот на давател на универзална услуга се врши 

преку јавен тендер или на друг начин според одлука на 
Управата за телекомуникации. 

Најрано до 31 декември 2005 година кога завршува 
периодот на ексклузивни права на АД за телекомуни-
кации "Македонски телекомуникации" согласно член 
19 став 2 од Законот за изменување и дополнување на 
законот за телекомуникации ("Службен весник на 
РМ" бр. 17/98), универзалната услуга од член 2 на овој 
правилник на целата територија на Република Маке-
донија ќе ја обезбедува АД за телекомуникации "Ма-
кедонски телекомуникации". 

Член 4 
Максималните цени за услугите опфатени со уни-

верзалната услуга според член 2 од овој правилник 
треба да бидат во согласност со одредбите за цените 
утврдени според член 19 од Законот за телекомуника-
ции и во договорот за концесија на АД за телекомуни-
кации "Македонски телекомуникации" за вршење на 
јавни телекомуникациски услуги. 

Член 5 
Давателот на универзалната услуга од член 3 на 

овој правилник, треба да обезбеди универзална услуга 
на целата територија на Република Македонија за се-
кое основано барање по цени утврдени во согласност 
со член 4 од овој правилник. За време додека АД за 
телекомуникации "Македонски телекомуникации" е 
давател на универзална услуга согласно член 3 од овој 
правилник, барањето за обезбедување на универзална 
услуга ќе се смета за неосновано ако се бара од АД за 
телекомуникации "Македонски телекомуникации" да 
дава услуги чиј квалитет и капацитет ги надминува ба-
рањата утврдени со договорот за концесија или да ин-
сталира мрежни приклучоци за брзини за пренос на 

'податоци поголеми од наведената во член 2 на овој 
правилник и договорот за концесија. 
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Член 6 
Јавните телекомуникациски оператори и даватели-

те на јавни телекомуникациски услуги плаќаат надо-
месток за покривање на трошоците за вршење на уни-
верзална услуга на сметка за универзална услуга или 
на друг начин утврден од страна на Управата за теле-
комуникации согласно став 4 од член 21 од Законот за 
телекомуникации. 

Надоместокот од став 1 на овој член се плаќа за 
секои три месеци и тоа најкасно до следните денови од 
годината: 1 март, 1 јуни, 1 септември и 1 декември. За 
периодот додека АД за телекомуникации "Македон-
ски телекомуникации" е давател на универзална услу-
га согласно член 3 од овој правилник, плаќањето на 
надоместоците ќе се врши директно кон АД за теле-
комуникации "Македонски телекомуникации" како 
давател на универзална услуга. 

Управата за телекомуникации ќе го контролира и 
следи плаќањето на надоместоците за универзална ус-
луга. За секој извршена уплата на надоместок за уни-
верзална услуга, јавните телекомуникациски операто-
ри и давателите на јавни телекомуникациски услуги се 
должни да достават известување за уплатените сред-
ства до Управата за телекомуникации во рок од 7 дена 
од извршената уплата. 

Давателите на јавни телекомуникациски услуги 
кои имаат право да вршат јавни телекомуникациски 
услуги - пренос на податоци се ослободени од обврска 
да плаќаат надоместоци во врска со давањето на услу-
гите - пренос на податоци. 

Член 7 
Надоместокот за универзална услуга на секој јавен 

телекомуникациски оператор и давател на јавни теле-
комуникациски услуги освен давателите на јавни теле-
комуникациски услуги за пренос на податоци, соглас-
но член 6 од овој правилник, го пресметува Управата 
за телекомуникации врз основа на податоци добиени 
од јавните телекомуникациски оператори и даватели 
на јавни телекомуникациски услуги според следната 
формула: 

тк 
каде што: ТС е вкупен нето трошок за давање на 

универзалната услуга, утврден од страна на Управата 
за телекомуникации кој не е наплатен од надоместо-
ците од поединечните корисници или друг вид на раз-
лика поради предностите кои произлегуваат од стату-
сот на давател на универзална услуга. Вкупниот тро-
шок за универзална услуга не смее да ја надмине раз-
ликата помеѓу нето трошоците на операторот кога 
има обврска да дава универзална услуга и кога нема 
обврска да дава универзална услуга. 

ЕК е збир од износот на вкупните приходи на јав-
ниот телекомуникациски оператор или давател на јав-
ни телекомуникациски услуги остварени од давање на 
телекомуникациски услуги (без вклучен данок), нето 
износот на сите надоместоци кон други оператори на 
јавни телекомуникациски мрежи и/или даватели на 
јавни телекомуникациски услуги, од кои се бара да да-
ваат универзална услуга, надоместоците за меѓусебно 
поврзување, вкупните трошоци за други услуги и из-
најмени линии (без вклучен данок) и нето износи од 
сите приходи остварени врз основа на дојдовен меѓу-
народен сообраќај. Од овие приходи треба да се иззе-
мат приходите стекнати по основ на јавни телекому-
никациски услуги - пренос на податоци. 

ТП е сума од ЕК за сите оператори на јавните теле-
комуникациски мрежи и/или даватели на јавни теле-
комуникациски услуги кои подлежат на обврска за 
плаќање на надоместоци за универзална услуга. 

ЛЦ е надоместокот за универзална услуга на секој 
јавен телекомуникациски оператор и давател на јавни 
телекомуникациски услуги кои подлежат на обврска 
за плаќање на надоместок за универзална услуга. 

Член 8 
Управата за телекомуникации ги пресметува вкуп-

ните трошоци за давање на универзалната услуга. 
При пресметувањето на вкупните трошоци за да-

вање на универзална услуга од став 1 на овој член се 
земаат предвид трошоците за давање на услуга за ин-
дивидуален пристап на корисниците и трошоците за 
јавните телефонски говорници. Во вкупните трошоци 
за универзална услуга не се вклучуваат трошоците за 
организирање на итни служби, трошоците за пристап 
до сервиси на оператори и сервиси за информации за 
телефонски претплатници. 

При пресметувањето на трошоците од став 1 на 
овој член треба да се земат предвид и сите предности 
од давањето на универзалната услуга како што се рас-
пространетост на поголема територија, реномето на 
компанијата, поседувањето на бази на податоци за ко-
рисниците и слично. 

Нето трошоците за унинерзална услуга се пресме-
туваат на тој начин што од вкупниот трошок за уни-
верзална услуга пресметан според став 1 од овој член 
на долгорочна основа се одзема износот на остварени-
те приходи од давањето на универзална услуга. Во 
пресметката на остварените приходи се земаат пред-
вид приходите кои се генерираат врз основа на надо-
местоци за пристап и појдовен сообраќај, приходите 
од дојдовен сообраќај и приходите од меѓусебно повр-
зување на давателот на универзална услуга. 

За одредување на индиректните предности од да-
вањето на универзалната услуга се земаат предвид не-
финансиските предности што произлегуваат од дава-
њето на универзалната услуга (пр. долгорочните по-
волности од давањето на универзална услуга, корпо-
ративна репутација, маркетинг, популарност и сеоп-

атност на услуги, пристап до широк спектар на ин-
ормации за корисниците) и др. 

Член 9 
Јавните телекомуникациски оператори и даватели 

на јавни телекомуникациски услуги, освен давателите 
на Јавни телекомуникациски услуги за пренос на пода-
тоци, се должни да доставуваат податоци до Управата 
за телекомуникации за таа да може основано да ги 
пресмета трошоците за давање на универзална услуга. 

Посебно, АД за телекомуникации "Македонски 
телекомуникации", како давател на универзална услу-
га согласно член 3 од овој правилник, треба да ги дос-
тавува следните податоци: 

(а) Приходи за пристап на мрежата и приходи од 
појдовен сообраќај; 

ЅПриходи од дојдовен сообраќај; и 
Приходи од меѓусебно поврзување. 

Приходите за пристап на мрежата и приходите за 
појдовен сообраќај треба да се пресметани на основа 
на следните информации: 

(а) Просечен број на минути од појдовни повици по 
телефонски приклучок за резиденцијални и деловни 
корисници, според време во денот, како и по видот на 
зоната (локални, национални, меѓународни зони); 

(в) Просечен број на минути од појдовни повици 
по јавна телефонска говорница по време во денот, ка-
ко и по сегмент на приход и локација на јавната теле-
фонска говорница; 

(с) Број на линии во секоја повикувачка област, за 
резиденцијални и деловни корисници; 

(д) Број на линии за секоја категорија на корисни-
ци; 

ѓе) Број на јавни телефонски говорници; 
(ѓ) Просечни приходи за пристап на мрежата по 

линија (просечен месечен надоместок во текот на го-
дината) за различни категории на корисници; 

(б) Просечни приходи по минута повик по време во 
денот; и 

(Н) Просечни, приходи! по минута повик по теле-
ф о н с к а Ј ^ о р ^ ц а . 
Приходите за доЈдовен сообраќај треба да се пресме-
туваат врз основа на разликата помеѓу појдовните и 
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дојдовните повици кај корисниците. Со цел да овозмо-
жи пресметка на локалните повици, АД за телекому-
никации. "Македонски телекомуникации" треба да 
достави информација за просечен број на минути од 
локални повици по резиденцијален и деловен корис-
ник, според време во денот и според густина на прет-
платници. Проценката на трошоците за универзална-
та услуга и нивната компензација, во зависност од 
обезбедуваните на универзална услуга, ќе ги верифи-
цира независен ревизор. Управа за телекомуникации 
ќе издаде извештај во кој ќе го објасни и коментира 
пресметаниот трошок за универзална услуга и ќе ги 
определи извршените придонеси од сите обезбедувани 
на јавни телекомуникациски услуги кои се обврзани 
да плаќаат придонеси за универзална услуга. Сите до-
верливи информации доставени до Управата за теле-
комуникации за пресметка на трошокот за давање 
универзална услуга и издавање на извештајот за прес-
метката на трошокот за универзална услуга, Управата 
за телелекомуникации ќе ги чува како доверливи под-
атоци. 

Член 10 
Управата за телекомуникации ќе го пресметува 

износот на надоместокот што секој јавен телекомуни-
кациски оператор и/или давател на Јавни телекомуни-
кациски услуги кои подлежат на обврска на плаќање 
на надоместок за универзална услуга за престојната 
година пред крајот на првиот квартал од тековната 
пресметковна година. Калкулациите ќе се прават врз 
основа на трошоците за универзална услуга во прет-
ходната година и ќе вклучи израмнување на било ка-
ков дефицит или суфицит од надоместоците платени 
во текот на годината, така што очекуваните надомес-
тоци за наредната година се прилагодуваат нагоре или 
надолу, респективно. 

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

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

Бр. 08-10849 Министер 
8 декември 2000 година за транспорт и врски, 

Скопје Љупчо Балкоски, с.р. 

3290. 
Врз основа на член 17, став 2, алинеја 4, а во врска 

со член 61 од Законот за телекомуникациите ("Служ-
бен весник на РМ" бр. 33/96,17/98 и 28/2000) и член 56 
став 1 од Законот за организација и работа на органи-
те на државната управа ("Службен весник на РМ" бр. 
58/2000), министерот за транспорт и врски донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се утврдува висината на надо-
местокот за користење на радиофреквенциите (во на-
тамошниот текст: надоместок), што го плаќа имате-
лот на дозволата за радиостаница, како и начинот на 
плаќање. 

Член 2 
За правото на користење на радиофреквенции се 

плаќа годишен надоместок за секоја радиостаница. 
Од плаќање надоместок од став 1 на овој член, ос-

лободени се државните органи и радиоаматерите, со-
гласно член 34 став 4 од Законот за телекомуникации-
те. 

Член 3 
Висината на надоместокот се утврдува според ви-

дот и намената на радиостаницата, фреквенцискиот 
опсег, широчината на доделените радиоканали, ефек-

тивната височина на антената, големината на сервис-
ната зона, заедничкото користење на иста фреквенци-
ја и друго. 

Член 4 
Висината на надоместокот од член 3 на овој пра-

вилник се изразува во бодови. 
Вредноста на бодот се утврдува на почетокот на 

секоја тековна година и се објавува во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Вредноста на бодот може да се зголемува најмногу 
до порастот на индексот на трошоците за живот. 

РАДИОСТАНИЦИ ВО КОПНЕНА МОБИЛНА 
СЛУЖБА 

Член 5 
За радиостаници во копнена мобилна служба вкуп-

ниот број на бодови Ѕ се одредува по формулата: 
S=N1+N2+N3 
а) за зафатен фреквенциски опсег бројот на бодо-

вите Nt се определува по формулата: 
N1=250 х В 
Коефициентот В е еднаков на вкупната ширина на 

доделените радиофреквенциски канали / 25 KHz. 
б) за базна (репетиторска) станица бројот на бодо-

вите N2 се определува по формулата: 
N2=250 х К 
Коефициентот К зависи од максималната ефек-

тивна височина на антената на станицата: 

Heff. mah. 
(m) К 

до 75 m 1.0 
од 75 m до 150 m 1.1 
од 150 m до 300 m 1.2 
од 300 m до 600 m 1.4 
над 600 m 1.5 

в) за друг вид на радиостаница различна од базната 
бројот на бодовите N3=5. 

г) за јавни мобилни радио мрежи бројот на бодови-
те за доделен фреквенциски опсег од 1 MHz изнесува: 

- во опсег до 960 MHz (GSM) 75.000 
- во осег над 960 MHz (DCS 1800) 50.000. 

РАДИОСТАНИЦИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНА 
И РАДИОНАВИГАЦИСКА СЛУЖБА 

Член 6 
За радиостаници во воздухопловна и радионавига-

циска служба бројот на бодовите изнесува: 
- за радиостаница на земја 100 
- за радиостаница во воздухоплов 
со максимална полетаа маса до 2750 кг 20 
- за радиостаница во воздухоплов со 
максимална полетаа маса од 2750 до 5700 кг 100 
- за радиостаница во воздухоплов со 
максимална полетаа маса над 5700 кг 1.000 
- за радиостаница за навигација, 
идентификација, одредување на 
положба, сигнализација и др. 100 
- за радиостаница на пловен објект 20. 

РАДИОСТАНИЦИ ВО ФИКСНА СЛУЖБА 

Член 7 
За радиостаници во фиксна служба бројот на бодо-

вите изнесува: 
а) за радиостаници со кои се остварува комуника-

ција точка-точка, бројот на бодовите Nf се определува 
според формулата: 

Nf =10 х В х F 
б) за радиостаници со кои се остварува комуника-

ција точка-повеќе точки, бројот на бодовите Nf се оп-
ределува според формулата: 

Nf =0,2 х В х F 
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- Коефициентот В е еднаков на вкупната ширина 
на доделените радиофреквенциски канали / 25 KHz. 

- Коефициентот F зависи од фреквенцискиот оп-
сег: 

Радиофреквенциски опсег F 
до 29.7 MHz 25 
од 29.7 MHz до 960 MHz 5 
од 960 MHz до 2300 MHz 0,5 
од 2300 MHz до 5000 MHz 0,3 
од 5000 MHz до 10.000 MHz 0,2 
над 10.000 MHz од 

- за звучна радиодифузија А=1; 
- за телевизија А=2. 
- Коефициентот G зависи од големината и значе-

њето на населеното место во сервисната зона на пре-
давателот: 

500 
1.000 

2.000. 

20.000. 

200 
200 
200 
200 
100 
100. 

в) За радиостаници со кои се врши дотур на моду-
лација бројот на бодовите изнесува: 

- за телевизија 500 
- звучна радиодифузија 250 
- преносни линкови 600. 
г) За радиостаници во мултимедиски бежичен сис-

тем MWS (Multimedia Wireless System) бројот на бодо-
вите изнесува: 

- за фиксна радиостаница 2.000. 
д) За радиостаници во TFTS мрежа (Terrestrial Flight 

Telecommunications System) бројот на бодовите изнесу-
ва: 

- за фиксна радиостаница 1.000. 
е) За радиостаници во DEST мрежа (Digital Euro-

pean Cordless Telecommunications System) бројот на бо-
довите изнесува: 

- за фиксна радиостаница 100. 
ж) За радиостаници во RLAN/HIPERLAN мрежа 

(Radio Local Area Networks/High Performance Radio Loc^l 
Area Networks) бројот на бодовите изнесува: 

- за фиксна радиостаница 100. 

РАДИОСТАНИЦИ ВО САТЕЛИТСКА СЛУЖБА 

Член 8 
За радиостаници во сателитска служба бројот на 

бодовите изнесува: 
а) Фиксна земска станица (Fixed Earth Station): 
- за фреквенциски опсег до 1 MHz 5.000 
- за фреквенциски опсег над 1 MHz 10.000. 
б) VSAT станица (Very Small Aperture Terminals): 
- главна станица (HUB Station) 10.000 
- VSAT терминал: 
- за фреквенциски опсег до 0,2 MHz 
- за фреквенциски опсег до 2 MHz 
- за фреквенциски опсег над 2 MHz 
в) SNG сателитска станица 
(Satellite News Gathering): 
г) Мобилни сателитски терминали: 
- Inmarsat-C 
- Inmarsat-D 
- Inmarsat-M 
- Inmarsat-mini-M 
- Euteltraks 
- Arcanet 
д) Глобални мобилни персонални комуникациски 

системи (GMPCS): 
- по доделен фреквенциски опсег од 1 MHz 1.000. 
ѓ) За радиостаници за кои се издава привремена 

дозвола бројот на бодовите изнесува: 
- за VSAT терминал 500 
- за SNG сателитска станица 2.000. 

РАДИОСТАНИЦИ ВО РАДИОДИФУЗНА 
СЛУЖБА 

Член 9 
За комерцијалните радиостаници во радиодифуз-

ната служба (VHF и UHF фреквенциски опсег) бројот 
на бодовите N се определува според формулата: 

N=25 x A x G x Z x l / T 
- Коефициентот А изнесува: 

Населено место G 
Територија на РМ 18 
Скопје 12 
Битола 
Куманово 9 
Тетово 
Велес 
Гевгелија 
Гостивар 
Дебар 
Кавадарци 
Кичево 
Кочани £ 
Неготино о 
Охрид 
Прилеп 
Радовиш 
Струга 
Струмица 
Штип 

За останатите населени места кои не се наведени 
во табелата, коефициентот G=3. 

- Коефициентот Z зависи од бројот на жители во 
сервисната зона: 

Број на жители во 
сервисна зона Z 

до 5.000 9 
5.000-10.000 13.5 
10.000-30.000 18 
30.000-50.000 22.5 
50.000-100.000 27 
100.000-500.000 31.5 
500.000-1.000.000 54 
над 1.000.000 90 

- Коефициентот Т е број на корисници на една 
фреквенција во иста сервисна зона, но во различно 
време (time shearing). 

Член 10 
За радиостаници во радиодифузна служба кои 

емитуваат радио програма во опсегот на долги, средни 
и кратки бранови (LF, MF и HF фреквенциски опсег) 
бројот на бодови изнесува 50% од вкупниот број на 
бодови за звучна радиодифузија определен во член 9 
на овој правилник. 

ДРУГИ РАДИОСТАНИЦИ 
Член И 

За радиостаница од член 5 и 8 од овој правилник 
што се користи во ограничен станбен или деловен 
простор со моќност до 1 W, надоместокот се опреде-
лува така што вкупниот број на бодови се множи со 
фактор 0,2. 

Член 12 
По исклучок од член 8 точка ѓ на овој правилник, 

за издавање на привремена дозвола на радиостаница, 
бројот на бодовите определени во соодветната служба 
се множи со фактор 0,3. 

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ 
Член 13 

Надоместокот се плаќа за секоја тековна година, 
почнувајќи од денот на издавањето на дозволата за ра-
бота на радиостаницата на сметка на Управата за те-
лекомуникации. 
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Годишниот надоместок од став 1 на овој член мо-
же да се плаќа на рати во зависттост од бројот на бодо-
вите и тоа: 

- до 2000 бода на 1 рата; 
- од 2000 до 5000 бода на, 2 рати; 
- над 5000 бода на 4 рати; 
Доколку надоместокот де е платен во утврдениот 

рок, ќе се преземат мерки за престанување на важење 
на дозволата за работа, согласно Законот за телеко-
муникациите. 

Член 14 
Ако имателот на дозволата за работа на радиоста-

ницата, пред истекот на времето за кое е платен надо-
местокот престан.е да ја користи радиостаницата, на-
доместокот не се враќа. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 15 
За радиостаниците на кои им се издадени дозволи 

за работа пред влегување во сила на овој правилник, 
надоместокот ќе се плаќа според одредбите на овој 
правилник до истекот на важноста на дозволата. 

Член 16 
Надоместокот утврден со овој правилник не се 

плаќа за радиостаници чие користење е регулирано со 
концесиски договор, а во надоместокот на концесија-
та е вклучен и надоместокот за користење на радио-
фреквенцискиот спектар. 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2001 
година. 

Бр. 09-10850 
) декември 2000 година 

Скопје 

Министер 
за транспорт и врски, 
Љупчо Балкоски, с.р. 

Бр. 09/10851 
) декември 2000 година 

Скопје 

Министер 
за транспорт и врски, 
Љупчо Балкоски, с.р. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека пр-
ед овој суд во тек е постапка по тужба на тужителката 
Фила Кусакатска од Скопје, против тужените ПП 
"ЗОМАК" од Скопје, сега со непозната адреса на жи-
веење и инженеринг, консалтинг и ентериери "ПА-
ТЕН" ДОО Скопје, ДТЦ "Беверли Хилс" бр. 1/28, за 
исполнување на договор. Вредност на спорот 
2324.494,00 денари. 

Се решение на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јални работи на општините на Град Скопје, бр. 3020-
648 од 23.11.2000 година за привремен старател на ПП 
"ЗОМАК" Скопје - сега со непозната адреса е поста-
вено лицето Мирче Ристовски, адвокат од Скопје, ул. 
"Питу Гули" бр. 55, и истиот ќе ги застапува интереси-
те на првотужениот во постапката се додека не се по-
јави првотужениот или негов полномошник. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45330) 

Врз основа на член 4, став 2 од Правилникот за ви-
сината на надоместокот за користење на радиофрек-
венции ("Службен весник на РМ" бр. 106/2000), се 

О Б Ј А В У В А 
1. Вредноста на бодот за висината на надоместокот 

за користење на радиофреквенции за 2001 година из-
несува 1 ДЕМ, во денарска противвредност утврдена 
на денот на уплатата по средниот курс на Народна 
банка на Македонија. 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека на 
лицето Драги Митровски од с.Долно Агларци - Бито-
ла кој е тужен во постапката по тужба на тужителот 
ХЗ "МОЖНОСТИ" од Скопје, за долг, вредност на 
спорот 282.523,50 денари му е назначен привремен зас-
тапник - адвокат Борис Вандев од Скопје, ул."Бојми-
ја" бр. 6, кула 3, кој ќе ги штити интересите на туже-
ниот, кој е со непозната адреса на живеење - отпату-
вал во странство, се до правосилното завршување на 
спорот по предметот на овој суд, поточно се додека не 
се појави лично пред судот или не ангажира полно-
мошник кој ќе ги застапува неговите интереси. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ХХН.П.бр. 
4138/98. (46441) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води пар-

нична постапка по тужба на тужителката Божа Божи-
новска од Скопје, против тужените Томче Божинов-
ски од Скопје и Драган Божиновски со непознато мес-
то на живеење, за ништовност за договор за поклон. 

Се повикува тужениот Драган Божиновски во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на судскиот оглас 
во "Службен весник на РМ" да се јави во судот лично 
или преку полномошник, а во спротивно се известува 
дека во натамошниот тек на постапката до нејзиното 
правосилно завршување ќе биде застапуван од адво-
кат Мирче Ристевски од Скопје, ул. "Питу Гули "бр. 55, 
кој е определен со решение на Меѓуопштинскиот цен-
тар за социјални работи на општините во град Скопје 
бр. 3020-610 од 18.10.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје, VI. П.бр. 
606/00. (45210) 

И С П Р А В К А 

По извршената проверка со изворниот текст, утрр-
дено е дека во текстот на Одлуката за утврдување 
мрежа на јавните установи за социјална заштита, обја-
вена во "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 19/98, е направена техничка грешка, поради што се 
дава 

ИСПРАВКА 
НАОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ МРЕЖА НА ЈАВ-

НИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Во член 3, точка 7, алинеја 1, сврзникот "и" пред 
зборот "Вруток" се брише, а после зборот "Вруток" 
се додава сврзникот "и" и зборот "Чегране". 

Бр. 23-858/2 
18 декември 2000 година 

Скопје 
Од Владата 

на Република Македонија 

Основниот суд Скопје II - Скопје како првостепен 
парничен суд и тоа со судијата Лидија Тасева како 
претседател на советот, постапувајќи во правната ра-
бота на тужителката Благица Георгиевска од Скопје, 
бул."АВНОЈ" бр. 28/15, пргав тужените Георги Геор-
гиевски од Скопје сега со непознато престојувалиште 
и Иван Бајрактаровски од Скопје, ул."Вељко Влахов-
иќ" бр. 24/4, за утврдување право на сопственост на 
06.12.2000 година го издаде следниот оглас: 

Со решение на овој суд врз основа на член 78 став 
2 точка 4 од ЗПП, поставен е адвокат Нада Ангелов-
ска од Скопје, ул."Ленинградска" бр. 114 а, за привре-
мен застапник на тужениот Георги Георгиевски од 
Скопје, сега со непознато престојувалиште, а во пос-
тапката која се води пред овој суд по тужбата на тужи-
телката Благица Георгиевска. 

Со истото решение одредено е дека привремениот 
застапник ќе̂  го застапува тужениот во постапката се 
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додека тужениот или негов полномошник не се поја-
ват пред судот, односно додека Центарот за социјална 
работа не го извести судот дека на тужениот му поста-
вил старател. 

Овој рглас Да се објави во "Службен весник на 
РМ" и преку огласната табла на судот, 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII. П.бр. 
2138/00. (45381) 

Пред овој суд заведен е спор по тужбата на тужи-
телот Р Македонија - Министерство за одбрана про-
тив тужената Мирјана Чудуловска од Скопје, ул. "На-
роден форнт" бр. 13/2-2, а сега со непозната адреса на 
живеење, за долг, 

Се повикува тужената Мирјана Чудудовска од 
Скопје во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
да се јави во судот и во истиот рок да ја достави своја-
та сегашна адреса на живеење или пак да назначи свој 
полномошник кој ќе ги застапува нејзините интереси 
во спорот. Доколку во определениот рок тужената не 
се јави во судот, не ја достави сегашната адреса на жи-
веење и не постави свој полномошник, ќе и биде пос-
тавен привремен старател кој ќе ги застапува нејзини-
те интереси до правосилното окончување на постап-
ката пред овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVII. П.бр. 
1350/95. 

Основниот суд Скопје II - Скопје како првостепен 
процесен суд преку судијата Весна Стрезовска како 
претседател на советот го објавува следниот оглас: 

Во постапката заведена пред Основниот суд Ско-
пје II - Скопје по тужба на тужителот Аземи Субије од 
Скопје, ул."Видое Смилевска Бато" бр. 75-1/31, во мо* 
ментот на привремена работа во СР Германија преку 
полномошникот адвокат Петар Ср0иновски од Ско-
пје, против тужениот Аземи Емин од Скопје, ул."Ви-
дое Смилевски Бато" бр. 75/64, во моментот со непоз-
нато место на живеење, за развод на брак. Меѓуопш-
тинскиот центар за социјална работа на општините на% 
град Скопје за привремен старател на (лицето на) ту-
жениот ја постави адвокат Андрејева лилјана од Ско-
пје, ул."Влажо Орландиќ" бр. 32 б, која ќе ги штити 
интересите на тужениот во заведената постапка со 
сите права и должности на законски застапник се до-
дека тужениот или негов полномошник не се појават 
пред судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XV. Ц.бр. 
2167/00. (45903) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, како првостепен 
извршен суд к тоа судијата Зорица Дупаровска како 
судија поединец, постапувајќи пр предлогот за извр-
шување на доверителот Република Македонија Мини-
стерство за одбрана против должникот Мери К о ч е в -
ска со непознато престојувалиште во Канада, за и.се-
лување од стан, согласно член 86 од ЗПП издава ог-
лас: 

Со решение на овој суд врз основа на член 78 став 
4 и 5 и член 79 од ЗПП rio врска со член 13 од ЗИП, 
назначен е како привремен застапник на должникот 
Мери Кочковска, со непознато место на престојували-
ште во Канада, адвокат Нада Точевска, ул."Пајко Ма-
ало" бб; Скопје. 

Со истото решение е одредено дека привремениот 
застапник во предметното извршување ќе ги врши 
сите права и должности на законски застапник се до-
дека должникот или неговиот полномошник ќе се по-
јават пред судот или додека органот за старателство 
ќе го извести судот дека поставил старател. 

Овој оглас да се објави на судската огласна табла, 
а доверителот истиот да го објави во "Службен весник 
на РМ". 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П.бр, 2668/00. 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар заведен е спор за 

сопственост по основ на одршка на тужба на тужител-
от Емрули Асан од ^Падалиште, а против тужените 
Данилоска Славка, Данилоски Илија и Новески Нове 
од с.Д.Бањица, моментално со непозната адреса на 
живеење. 

Со оглед да тужените се со непозната адреса и не-
маат свој полномошник, на истите им се поставува 
привремен застапник Алији Елјеса стручен соработ-
ник при Основниот суд во Гостивар, па затоа, а сог-
ласно член $0 од ЗИП, ви го доставуваме да го 
објавите следниот оглас: 

Основниот суд во Гостивар врз основа на член 78 
став 2 точка 4 од З П П на тужените Даниловска Слав-
ка, Даниловски ИлиЈа и Новески Нове од с Д Бањица 
им постави привремен застапник, стручен соработник 
на овој суд Алији Елјеса, кој ќе ги застапува тужените 
во постапката за сопственост по основ одршка се до-
дека истите или нивниот полномошник не се појават 
пред судот, односно се додека органот за старателство 
не го Извести судот дека им назначил старател 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.833/00.(45755) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица тече постапката 

за физичка делба по предлог на предлагачката Тео-
филовска Ирина од Скопје, против учесниците во 
оваа постапка за физичка делба Кујумџиев Митко од 
Струмица и Цветановиќ Снежана од Белград СРЈ, 
како и према Кујумџиев Томе и Кујумџиев Благој и 
двајцата со непозната адреса на живеење и престоју-
вање во САД. 

Бидејќи не се точно познати адресите на живеење 
на овие двајца се повикуваат истите да се вклучат во 
оваа постапка што тече, а веќе продолжува и во извр-
шна постапка за продажба на недвижност, да се Јават 
во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето во 
"Службен весник на РМ" и во Основниот суд во Стру-
мица, или пак да достават точна адреса, или пак да 
назначат свој полномошник, а во спротивно судот ќе 
продолжи со постапката со назначување на застапник 
согласно член 78 од ЗПП. 

Од Основниот суд во Струмица, ВПП бр 1/94 
(45403) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 140/?000, на регистарска влошка бр 1-792-0-
0-0, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
лице на Матичната библиотека "Кочо Рацин" Тетово 
со ЦО Тетово, ул. "Т, Ц. Мерџан" бр 64. 

Се врши промена на лице овластено за застапува-
ње: Се брише Кочоски Владимир-директор на Матич-
ната библиотека "Кочо Рацин" Тетово, а се запишува 
Незири Елвер в.д. директор на Матичната библиотека 
"Кочо Рацин" Тетово, со неограничени овластувања 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Срег. бр 
140/2000. (27641) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5880/99, на регистарска влошка бр 
020285^27-80-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие во Друштво за произ-
водство, услуги и трговија СОМИ Михаил ДООЕЛ 
Гевгелија, ул. "Васо Карајанов" бр. 12, Гевгелија. 

Друштвото е основано во согласност со ЗТД врз 
основа на изјавата за основање Друштво со ограниче-
на одговорност од едно лице дел бр. 03-02 од Д 7 јануа-
ри 1999 година. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 0111/3, 01 11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 
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01 24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 
15.11,15.12, 15.13,15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42г 
15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.(52, 15.71, 15.72, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 
15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 
1716, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 
17 40/1,17.40/2,17.51,17.52,17.53,17.54/1,17.54/2,17.60, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 
19.20, 19.30, 20.30, 20.40, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
26.11, 26.12, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 26.21, 26.22, 
26 23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 
26 61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 
26.82/1, 26 82/2, 29.71, 29.72, 37Д0, 37.20, 45.11, 45,12, 
45 21/1, 45.21/2, 45.22, 45г23, 45.24, 45.25, 45.31, 45,32. 
45.33, 45.34, 45.41, 45г42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.1Q, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.3Q/i3, 50,40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, ;51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51 55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51 65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52 27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55,21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 
63.12, 6 3 . 2 1 , 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 
70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.40, 74 81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување во областа на прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, консигнациони работи со 
странство, малограничен промет со соседните земји, 
меѓународен превоз на стоки, меѓународен транспорт 
и шпедиција, изведување на инвестициони работи во 
земјата и странство и меѓународни агенциски услуги. 

За обврските во правниот промет друштвото одго-
вара со сиот имот и средства. Содружникот не одгова-
ра за обврските на друштвото, а ризикот го сноси во 
висина на основниот влог. Друштвото е со ограничена 
одговорност. Управител на друштвото е Михаил Ам-
пов, со неограничено овластување во застапувањето 
на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговски-
от промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр, 
5880/99. (27642) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6028/99, на регистарска влошка бр, 
02028548?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за трговија, услуги и 
транспорт ДЕСПИНА КОМЕРЦ 95 Марјанчо ДОО. 
ЕЛ увоз-извоз с. Росоман, Кавадарци, ул. "Илинден! 
ска" бр. 4. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/1, 01 13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 15.12, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 
28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 
28.75, 36.22, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 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, 52.12, 52.21, 52.22, 
52 23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.50, 52,63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52,73, 52.74, 
60.21, 6022, 60.23, 60.24, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.3}; 
71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, надве 
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-

на трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки и шпедиција. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег бр, 
6028/99. (27643) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 358/99, на регистарска влошка бр. 02028848^-
Ј8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето на претпријатие во Друштво за трговија на го-
лемо и мало и туризам ПАПИЛОН Лембанов Граде 
ДООЕЛ Скопје, ул. "11-ти Октомври" бр 18, Скопје. 

Дејности: 15.11,15.12,15 13,15 20,15 31,15 32,15.33, 
Ј52Д1, 52.24, 52.21, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52 43, 
52.4£, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50 30/2, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
5L42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50 30/1, 
50.40/1, 51.51, 51.57, 55.11, 55.12, 55.22, 55.21/2, 55 23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 60.21, 60 23, 60 24, 
63.21, 71.10, 71.21, 18.10, 19.20, 19 30, 25.13, 25.24, 15.81, 
63.12,74.13,74.14,70.20,74.84, 62.10, 62.20, 60 21, 60.22. 

Во правниот промет Друштвото за трговија на го-
лемо и мало и туризам ПАПИЛОН Лембанов Граде 
ДООЕЛ Скопје, ул. "11-ти Октомври" бр. 18, Скопје 
настапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет ќе го 
застапува Лембанов Граде-управител со неограничени 
овластувања. За обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со сите свои 
средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 
358/99. (27644) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4729/99, на регистарска влошка бр. 
02027345?-8-0З-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие во Друштво за произ-
водство, услуги и трговија МОНЕТ Бобан ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Куманово, ул. "Кузман Ј. Питу" бр 10, 
Куманово. 

Основач: Бобан Јанковски од Куманово, ул "Куз-
ман Ј. Питу" бр. 10, Куманово. 

Дејности: 15.81, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
21.21, 25.22, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52 21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52 43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.40, 55 51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
74.20/3, 74.84. Работи во надворешнотрговскиот про-
мет: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет на стоки со Бугарија, Грција, Ал-
банија и СР Југославија, реекспорт, продажба на сто-
ки од консигнациони складишта, работи на посредува-
ње, работи на привремен увоз односно извоз на стоки, 
застапување на странски фирми, меѓународни агенци-
ски работи, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за зас-
тапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот 
промет е Бобан Јанковски-управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 
4729/99. (27645) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр, 6711/99, на регистарска влошка бр. 
0202З697?-8-0З-000, го запиша во трговскиот регистар 
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усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги МАРКАТО Љубиша ДООЕЛ 
увоз-извоз Куманово, ул. "Кузман Ј. Питу" бр. 10, Ку-
маново. 

Основач: Љубиша Јанковски од Куманово, ул^ 
"Кузман Ј. Питу" бр. 10. 

Дејности: 17.40, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
45.21/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 
74.40, 74.84. Работи во надворешнотрговскиот промет: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, малог-
раничен промет на стоки со Бугарија, Грција, Албани-
ја и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за зас-
тапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот 
промет е Љубиша Јанковски-управител со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 
6711/99. (27646) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 17482/99, на регистарска влошка бр. 
02031861 ?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за про-
изводство, трговија и услуги ИПО ФАС Фета ДООЕЛ 
експорт-импорт Тетово, ул. "Т. Ц. Мерџан" бр. 57. 

Дејности: 15.11,15.12,15.13,15.20,15.31,15.32,15.33, 
15.41, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.84, 15.85, 
15.87, 15.88, 15.89, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 26.40, 
26.51, 26.52, 26.53, 26.65, 26.82/2, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 
51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84. Надворешна трговија: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, застак-
лување и посредување, консигнација, реекспорт, меѓу-
народна шпедиција. 

Основач и управител на друштвото е лицето Аде-
ми Фета од Тетово. Во правниот промет со трети лица 
друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските сторени во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со целокупниот свој имот. Лице 
овластено за застапување на друштвото во внатреш-
ниот и надворешнотрговскиот промет е лицето Адеми 
Фета-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр: 
17482/99. (27647) 

влошка бр. 1-19000-0-0-0, согласно ЗТД врз основа на 
Изјава за усогласување од ден 25.06.1999 година. Сод-
ружник: Слободанка Рашиќ Петровска од Скопје, ул. 
"Методија Митевски" бр. 7/2-15. 

- 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, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 93.02, 93.04, 93.05. Надворешнотрговски дејнос-
ти: надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое Име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. Слободанка Ра-
шиќ Петровска-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 
12871/99. (27648) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12871/99, на регистарска влошка бр. 
02030930?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија и 
услуги ДИС-ИМПЕКС Слободанка ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 7/2-15. 

Се врши усогласување на Претпријатие за тргови-
ја и услуги ДИС-ИМПЕКС ДОО експорт-импорт 
Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 7/2-15 со рег: 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10805/99, на регистарска влошка бр. 
02026855?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето со ЗТД на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ДАРКОС Славе ДООЕЛ Скопје, ул. 
"Вера Циривири" бр. 18. 

Усогласувањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ДАРКОС Славе ДООЕЛ Скопје. 
Седиште: Скопје, ул. "Вера Циривири" бр. 18. Осно-
вач: Славе Николовски, ул. "Вера Циривири" бр. 18. 

Дејности: 27.41,27.42,27.43,27.44, 27.45,27.51,27.52, 
27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63, ^8.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 
29.14, 29.21, 29.22, 20-23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 
29.52, 29.53, 29.54, 29:55, 29.56, 29/72, 33.10, 35.50, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 
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, 52.44/1, 52.44/2, 52.54/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 74.12, 74.13, 
74Л4, 74.20/2, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 
93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
Застапување и посредување во меѓународен промет, 
меѓународен транспорт на стоки, меѓународен тран-
спорт на патници, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое Име и за своја сметка. За обврските во прометот 
со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Ли-
це овластено за застапување во внатрешниот и надво-
решниот промет е Славе Николовски-управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Трег. бр. 
10805/99. (27649) 

ЛИКВИДАЦИИ -1 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
дешениб на овој суд И. Л.бр. 1480/2000 од 05.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Претпри-
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јатието за производство, трговија и услуги на големо 
и мало "НАС - ЈАЛ СУНЃЕРИ" експорт-импорт 
ДОО од Скопје, ул."Методија Митевски" бр. 8-1/15ѕ со 
жиро сметка 40100-601-198204. 

За ликвидатор се определува лицето Димитровска 
Мирјана од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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. (45820) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И. Л.бр. 1588/2000 од 15.06.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Претпри-
јатието за деловни услуги, лични книговодствени ус-
луги и трговија на големо и мало "ЕКСТРАПАК-
КОМПАНИ" од Скопје, ул."Вељко Влаховиќ" бр. 
18/8, со жиро сметка 40100-601-71073. 

За ликвидатор се определува лицето Емил Нико-
ловски од Скопје, ул."Вељко Влаховиќ" бр. 18/8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаА 

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. (45782) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1410/2000 од 01.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над Претприја-
тие за производство, инженеринг и трговија "ЈОЛА-
НД" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул."Никола Тес-
ла" бр. 18-1/33, со жиро сметка 40120-601-277738. 

За ликвидатор се определува лицето Јове Јовески 
од Скопје, ул."Никола Тесла" бр. 184/33. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

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. (45778) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И. Л.бр. 872/2000 од 27.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Претпри-
јатие за професионално оспособување и вработување 
на инвалиди "НЕЛА КОМЕРЦ" ЦО увоз-извоз од 
Скопје, ул."Никола Парапунов" бб, со жиро сметка 
40120-603-25594. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Мит-
ревски од Скопје, ул."Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

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", дб 
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. (45766) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува Дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 853/2000 од 30.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Претпри-
јатие за музички дејности, трговија и услуги "ЊУС-
ПЕЈПЕР РЕКОРДС" ДОО од Скопје, ул. "Шекспиро-
ва" бр. 3-1/7, со жиро сметка 40120-603-25526. 

За ликвидатор се определува лицето Тунџај Хасан-
беговиќ од Скопје, ул."Стив Наумов" бр. 22/1-6. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
Ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, 
а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46092) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 816/2000 од 31.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Претпри-
јатие за промет, произоводство и услуги, увоз-извоз 
"ЛАКИ КОМЕРЦ" ц.о. од Скопје, ул."Владимир Ко-
маров" бр. 23/12, со жиро сметка 4О1ОО-601-9О366. 

За ликвидатор се определува лицето Снежана Гај-
иќ од Скопје, ул."Илинден" бр. 79/12. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите Побарувала 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 најдоциа во рок од 3 месеци од денот на последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46955) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. ЈХ.бр. 811/2000 од 31.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Трговско 
претпријатие на големо и мало "ИКОМ" ЦО увоз-из-
воз од Скопје, ул."Арсо Мицков" бр. 35, со жиро смет-
ка 40120-601-188729. 

За ликвидатор се определува лицето Игне К а д и о -
вски од Скопје, ул."Торонто" бр. 28, тел. 347-848. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен ресник на РМ", до 
ликвидаторот 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. (46960) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 1361/2000 од 23.11.2000 го-
дина е завршена ликвидацијата над Трговско, услужно 
и транспортно претпријатие "МАСКОМ" ДОО од 
Скопје, ул;"Ѓуро Стругар" бр. И а, 'со жиро сметка 
40100-601-79232 и истото Се брише оД регистарот на 
овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (45847) 

ЛИКВИДАЦИИ - I I 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

П.трег.бр.'2359/2000 од 17.11.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 0201319?-8-03-000, го запиша во тргов-
скиот регистар нз овој суд престанокот на друштвото 
Со работа поради ликвидација. Запишување на ликви-
датор и престанок со работа на: Друштво за производ-
ство, трговија и услуги РЕКОРД 96 Лидија ДООЕЛ 
ул."Иван Цанкар" бр. 43, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46404) 

Основниот суд Скопје I - Скопје^ со решението 
П.трег.бр. 2246/2000 од 17.11.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 020265257-8-03-000, го запиша во трго-
вскиот регистар на овој суд престанокот на друштво-
то. Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
на: Друштво за производство, трговија и услуги АС 
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ТРЕЈД Мицко ДООЕЛ експорт-импорт ул. "536" бр. 4, 
с. Марино, општина Илинден, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46405) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег.бр. 1800/2000 од 17.11.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 02017647?-8-01-000, го запиша во трго-
вскиот регистар на овој суд запишувањето на ликвида-
цијата. Занишување на ликвидатори и престанок со 
работа на: Друштво за внатрешен и надворешен про-
мет КЕШ - КОМЕРЦ Ибрахим ДООЕЛ експорт-им-
порт ул."100" бр. 12/б, с. ЈБубин, општина Сарај, Ско-
пје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46406) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег.бр. 1831/2000 од 29.11.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 02024671?-8-09-000, го запиша во трго-
вскиот регистар на овој суд запишувањето на ликвида-
цијата. Запишување на ликвидатор и престанок со ра-
бота на: Друштво за транспорт, трговија и услуги КУ-
ЛА 95 Сафет ДООЕЛ увоз-извоз ул."Ѓорче Петров" 
бр. 12-а/1-2, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46407) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег.бр. 1710/2000 од 24.11.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 02016412?-8-03-000, го запиша во трго-
вскиот регистар на овој суд престанок на ликвидаци-
јата. Запишување на ликвидатор и престанок со рабо-
та на: Друштво за транспорт, промет и услуги НИКИ 
КОМЕРЦ Ѓорѓи ДООЕЛ увоз-извоз ул. "103" бб, с. 
Вучидол, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46408) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег.бр. 2687/2000 од 17.11.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 02006106?-3-01-000, го запиша во трго-
вскиот регистар на овој суд запишувањето на ликвида-
тор и престанок со работа. Запишување на ликвида-
тор и престанок со работа на: Друштво за промет и ус-
луги НОМОС - ТРЕЈД Вера и Љубица ДОО ул."Јани 
Лукровски" бр. 3, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46496) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег.бр. 2549/2000 од 29.11.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 0205010?-8-01-000, го запиша во тргов-
скиот регистар на овој суд ликвидацијата на трговско-
то друштво. Запишување на ликвидатор и престанок 
со работа на: Трговско друштво за производство и тр-
говија на големо и мало АНПМ Андон ДООЕЛ експ-
орт-импорт ул."Петре Филиповски Гарката" бр. 15, 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46498) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег.бр. 2845/2000 од 30.11.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 02008952?-3-03-000, го запиша во трго-
вскиот регистар на овој суд запишувањето на ликвида-
цијата. Запишување на ликвидатор и престанок со ра-
бота на: Трговско друштво за производство, трговија 
и услуги МАРКО - ТРЕЈД Николова Сузана и други 
ДОО ул."Џон Кенеди" бр. 8, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46499) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег.бр. 2268/2000 од 30.11.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 02013323?-8-03-000, го запиша во трго-
вскиот регистар на овој суд запишувањето на? ликвида-

цијата. Запишување на ликвидатор и престанок со ра-
бота на: Друштво за производство, услуги и промет на 
големо и мало ТОВИС Виолета ДООЕЛ увоз-извоз 
ул. "Жарко Зрењанин" бр. 193, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46500) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег.бр. 1782/2000 од 24.11.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 02019014?-8-03-000, го запиша во трго-
вскиот регистар на овој суд престанок - ликвидација. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: 
Друштво за производство, трговија и услуги ОРБИ-
ТАЛ Даме ДООЕЛ експорт-импорт ул."Првомајска -
4" бр. 12, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46501) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег.бр. 2108/2000 од 30.11.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 02027274?-8-01-000, го запиша во трго-
вскиот регистар на овој суд запишување на ликвида-
цијата. Запишување на ликвидатор и престанок со ра-
бота на: Друштво за трговија, транспорт и услуги ЕВ-
РОП ТЕЌС Насер ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала 
Речица, Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46502) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег.бр. 2568/2000 од 24.11.2000 година. Запишување 
на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за 
туризам, градежиништво, производство, услуги и тр-
говија на големо и мало ДОРОНТИНА Абдираман и 
Енвер ДОО извоз-увоз с.Нирок, општина Богивиње, 
Тетово. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46503) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег.бр. 2420/2000 од 24.11.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 02005801?-8-03-000, го запиша во трго-
вскиот регистар на овој суд престанок - ликвидација. 
Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: 
Друштво за трговија на големо и мало ДЕНИ - ФИЛ-
КОМ Богољуб експорт-импорт ДООЕЛ ул."Н.Мла-
ки" бр. 45, Гостивар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46504) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег.бр. 1757/2000 од 21.11.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 02006814?-8-03-000, го запиша во трго-
вскиот регистар на овој суд запишување на ликвидато-
рот. Запишување на ликвидатор и престанок со рабо-
та на: Друштво за производство, трговија и услуги 
СОЊЕ увоз-извоз Раде ДООЕЛ ул."Кочо Рацин" бр. 
32/1-1, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46571) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.трег.бр. 1837/2000 од 22.11.2000 година, на регистар-
ска влошка бр. 02023481?-8-11-000, го запиша во трго-
вскиот регистар на овој суд запишување на ликвида-
цијата. Запишување на ликвидатори и престанок со 
работа на: Друштво за издавачко графички центар, 
производство, промет и услуги ИНТЕА ГРАФИКА 
Елисавета ДООЕЛ увоз-извоз бул."Јане Сандански" 
бр. 63, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46573) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П ,трег ,бр. 2004/2000 од 28.11.2000 година, го запиша во 
Трговскиот регистар на овој суд престанок на ДОО-
ЕЛ. Запишување на ликвидатор и престанок со работа 
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на: Друштво за трговија и услуги РИС Руска ДООЕЛ 
увоз-извоз ул."Марксова" бр. 14-1/12, Велес. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46575) 

Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, ул. 
"Јани Лукровски "бр. 10/44, запишан во Судскиот реги-
стар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.трег. бр. 2687/2000, објавува дека Друштвото за про-
мет и услуги "НОМОС - ТРЕЈД" Вера и Љубинка 
ДОО Скопје, со број на жиро сметка 40110-601-384273 
отворена при З П П Филијала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок 15 дена од последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46440) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат под назив:" Општина Злетово -
Градоначалник". (46984) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.1342204/2000 на име Зенуни Сенаде, с.Г. 

Седларце,Тетово. (46959) 
Пасош бр.1183013/99,издаден од УВР-Куманово на 

име Мисими Ридван,с.Никуштак,Куманово. (46963) 
Пасош бр.1353369/00,издаден од УВР - Скопје на име 

Бучи Заим,ул."Македонска Ќосов, бригада"бр.34/2, 
Скопје. (46964) 

Пасош бр.1482079/00,издаден од УВР- Тетово на име 
Савоски Дејан,ул."Г. Делчев" ,Тетово. (46966) 

Пасош бр. 854870/96,издаден од УВР - Куманово на 
име Петрушевска Сања,ул."Тито Митровачка"бр. 31, 
Куманово. (46969) 

Пасош бр.944196,издаден од УВР - Кочани на име 
Алиов Рецеп,ул."С.Шаин"бр.15,Кочани. (46970) 

Пасош бр.1075923/98,издаден од УВР-Куманово на 
име Етеми Тасим,с.Стрима,Куманово. (46972) 

Пасош бр.756545/95,издаден од УВР-Куманово на 
име Демировски Бајрам,ул."Средорек"бр. 15,Кумано-
во. (46974) 

Пасош бр.417450,издаден од УВР - Струмица на име 
Младенов Наќе,ул."Мито Хаџивасилев "бр.19,Стру-
мица. (46985) 

Пасош бр.1013353/97,издаден од УВР - Скопје на име 
Тахир Сали,е. Грчец,Скопје. (46986) 

Пасош бр.1232510/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Али Исени,с.Крушопек,Скопје. (46988) 

Пасош бр.1086743/98,издаден од ГУВР-Скопје на 
име Хусеиновска Кевсерка,ул." Дрварска "бр.21, Скоп-
је. (46993) 

Пасош бр.320929 на име Досевска Радојка, ул."Ви-
дое Смилевски-Бато" бр. 85/11/1, Скопје. (47053) 

Чекови бр. 7570,7571, 7573 и 7576, од тековна сметка 
бр. 13028-76,издадени од Македонска банка АД Скопје 
на име Лидија Гол ева,Скопје. (46938) 

Чекови од бр.4430403 до 4430406, од тековна сметка 
бр.40970/85,издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Златкова Славица,Скопје. (46995) 

Работна книшка на име Манески Никола ул."13-ти 
Ноемви" бр.4,Прилеп. (46973) 

Работна книшка на име Реџаил Рамадан, Скопје.46987 
Свидетелство за 8 одделение ,издадено од ОУ "Ристо 

Крле ",с. Кадино - Скопје на име Димитриевиќ Миро-
слав,с. Кадино,Скопје. (46952) 

Свидетелство на име Наташа Јакимова,с.Иванковци, 
Велес. (46967) 

Свидетелство на име Сабри Хебипи,Тетово. (46975) 
Свидетелство на име Исмаили Емир, с. Камењане, 

Тетово. (46983) 
Диплома на име Наумов Марјан,Штип. (46968) 
Диплома на име Абази Муамед,с.Челопек,Тетово. 

Здравствена легитимација на име Софија Цвета-
новска,Тетово. (46976) 

Здравствена легитимација бр.124117-01 на име Ази-
зи Цетлаха, ул. "180" бр.145/1/4,с Јегуновце,Тетово. 

Даночна картичка бр. 4030992213362,издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име ДПТУ "Тилија" 
Атанас,Скопје. (46962) 

Даночна картичка бр.4030995179882,издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име "Мегихарт" - ДОО, 
Скопје. (46994) 

Даночна картичка бр.4030993366529,издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име "Ивија" ДОО увоз-
извоз,Скопје. (46996) 

Чекови на име Бојков Тони, ул."Ј. Даскалов "бр.26, 
Кратово. (46971) 

Врз основа на член 622 од Законот за трговските 
друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/96), содруж-
ниците на трговските друштва ДООЕЛ АДУТ - Ново 
Лагово, Прилеп и ДОО МЕТАЛОТЕХНИКА При-
леп, го донесуваат следниот план 

П Л А Н 
ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ДРУШТВА ОДНОСНО НА 

ИМОТ КОН ПОСТОЈАНО ДРУШТВО 
(ПРИПОЈУВАЊЕ) 

1. Форма, фирма и седиште на друштвата - учесни-
ц и во припојувањето 
Учесници во припојување се: 
- Друштво за производство, гардежништво, трговија и 
услуги "АДУТ" Металотехника ДОО увоз-извоз Ново 
Лагово, Прилеп ДООЕЛ (понатаму: ДООЕЛ АДУТ -
МЕТАЛОТЕХНИКА Ново Лагово, Прилеп), со седи-
ште во Ново Лагово, Прилеп и 
- Друштво за производство, трговија и услуги МЕТА-
ЛОТЕХНИКА Соња, Јандре, Александар и Лилјана 
увоз-извоз Прилеп ДОО (понатаму: ДОО МЕТАЛО-
ТЕХНИКА Прилеп) со седиште на ул."Јоска Јордано-
ски" бр. 3, Прилеп. 

2. Намерите, целта и условите на припојувањето 
Друштвото ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, Прилеп, се 
припојува кон ДОО " Металотехника" Прилеп, кој е 
негов основач, од што произлегува нивната тесна еко-
номска поврзаност 
Причини за припојување: 
- Бр работењето и организационата поставеност на 
ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, Прилеп, сите набавки, 
услуги и продажба за друштвото се вршат преку Сек-
торот за трговија на основачот и истите потоа се реф-
актуираат на ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, Прилеп, 
- книговотственото и финансиското работење на ДО-
ОЕЛ "Адут" Ново Лагово, Прилеп, го водат стручни-
те служби на основачот, со зголемување на обемот на 
работата на ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, Прилеп зг-
олемен е и бројот на документи за книжења, плаќања, 
наплати во двете друштва - основачот и ДООЕЛ "Ад-
ут" Ново Лагово, Прилеп. 
- Законот за данокот на додадена вредисот, чија при-
мена започна на 01.04.2000 година наметнува нов сист-
ем на работа, пресметка и плаќање на даноците кој 
бара максималнк ажурност на финансиското работе-
ње. 

Со оглед на организационата поставеност и бројот 
на вработените во двете друштва, би можела да биде 
доведена во прашање ажурноста во извршувњето на 
обврските кои произлегуваат од Законот за додадена 
вредност. 
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Имајќи ги во предвид наведените прични, припоју-
вањето има за цел да се намалат финансиските и мате-
ријалните трошоци на работењето, да се избегнат мо-
жните недостатоци во работењето, со што ќе се зголе-
мат финансиските ефекти од работењето. 

Со припојувањето, целокупниот имот на ДООЕЛ 
"Адут" Ново Лагово, Прилеп, се пренесува во ДОО 
"Металотехника" Прилеп. По завршувањето на пос-
тапката за припојување, престанува да постои правни-
от субјективитет на Друштвото за производство, гра-
дежништво, трговија и услуги "Адут Металотехника" 
ДОО увоз-извоз Ново Лагово, Прилеп. Сите вработе-
ни во ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, Прилеп, ќе се 
префрлат во ДОО "Металотехника" Прилеп. 

3. Вредност на активата и пасивата што се прене-
сува на ДОО " Металотехника" Прилеп 

Согласно извршената проценка на вредноста на 
капиталот и билансот на состојбата изготвен за пот-
ребите на припојувањето со состојба 31.08.2000 годи-
на, во ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, Прилеп, утврдена 
е следната состојба: 

АКТИВА 
I. Материјални вложувања 
1. Основни средства 
- градежни објекти 
2. Основни средства 
- опрема 
3. Инвестиции во тек 

11. Парични средства 
1. Жиро сметка 
2. Благајна 

841.961,00 

1.045.887,00 
22.911.716,00 

339,00 
1.196,00 

Сметководствените операции во двете друштва 
ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, Прилеп и ДОО "Мега-
лотехника" Прилеп, ќе се сметаат за извршени на д а -
тум 31.08.2000 година. 

5.Доставување на планот за припојување д о р е г и -
старскиот суд 

Планот за припојување ќе се достави до р е г и с т а р -
скиот суд - Основен суд Битола во Битола и и с т и о т ќ е 
се објави. 

ДОО Металотехника 
Прилеп 

Д О О Е Л А Д ) 
Ново. Л а г о в о 

Прилеп 

I I I . Краткорочни побарувања 
1. Побарувања од купувачи 500.000,00 
2. Доделени аванси 854.015,00 
3. Побарувања од повеќе платени придонеси 528,00 

4. Побарувања од работници 1.453.312,00 

ВКУПНА АКТИВА 26.300.954,00 

ПАСИВА 
1. Примени аванси 1.302.552,00 
2. Нараспределена добивка 19.134,00 
3. Трајни влогови на домашни лица 24.816.891,00 
4. Ревалоризациона резерва 162.377,00 
ВКУПНА ПАСИВА 26.300.954,00 

Со припојувањето ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, 
Прилеп во ДОО "Металотехника" Прилеп ја пренесу-
ва вкупната актива и вкупните обврски на друштвото, 
утврдени во извештајот за проценка на вредноста на 
ДООЕЛ "Адут" (дадена во прилог на планот). 

4. Начин на преземање на удели и дата од која 
сметководствените операции ќе се сметаат за изврше-
ни 

Со оглед на тоа што ДООЕЛ "Адут" Ново Лагово, 
Прилеп, се припојува кон својот основач - ДОО Мета-
лотехника Прилеп, целокупниот имот, односно вкуп-
ната актива и вкупните обврски кои со припојувањето 
се пренесуваат на ДОО " Металотехника" Прилеп се 
всушност" негова сопственсот. Од тие причини нема 
преземање на удели, односно акции кои би давале 
право на учество во добивката. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 од Законот за јавните н а с о -

ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), К о м и с и ј а т а з а 
јавни набавки во Јавното претпријатие " Е л е к т р о с т о -
панство на Македонија "-Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-19/2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик б р . !)1-

19/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", с о 
седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање н а п о н у -
ди за откуп на електрична енергија според следните 
услови: 

- Период на испорака: од 15 јануари 2001 д о 3 1 
март 2001 година. 

- Количина: 235 (3\Л/М (договорна количина ± 10%) 
во наведениот период. ЈП "ЕСМ" може да п р и ф г г т и 
понуда само за дел на горната количина на е н е р г , и и в о 
наведениот или за покус период, што з н а ч и д е к а побу-
дата може да биде и делумна. 

- Капацитет: Максимален капацитет во м е с е ц ј а н у -
ари и февруари 2001 година изнесува: 

ВТ (висока тарифа) 200 М\Л/ (±10%), 
НТ (ниска тарифа) 100 М\Л/ (±10%), 
Максимален капацитет во месец март 2 0 0 1 с . 

изнесува: 
ВТ (висока тарифа) 130 М\У (±10%), 
НТ (ниска тарифа) 130 Ш 1 (±10%). 
Во месец март 2001 година, испораката на е л е к -

трична енергија се врши само во периодот од 06:00 до 
22:00 по ЦЕВ, секој ден. 

- ВТ е време од 06:00 ч до 22:00 ч по ЦЕВ, в о дено-
вите од понеделник до сабота. 

- НТ е време од 22:00 ч до 06:00 ч по ЦЕВ во д е н о -
вите од понеделник до сабота, а во неделите преку ц е л 
ден. 

Понудите се сметаат дека имаат важност з а о т л о 
кој капацитет и количина до понудениот капаци \ г и 
количина на енергија во дадениот сооднос п о т а р и ф и 
и месеци, освен ако јасно не е наведено дека таквата 
понуда нема важност за капацитет и количина на 
енергија кои се помали од понудените. Оттука ЈП 
"ЕСМ" има неоспорно право да склучува д о г о в о р с о 
понудувач за дел од понудениот капацитет и количина 
на електрична енергија, освен ако јасно не е наведено 
дека понудата нема важност за помал капацитет и по-
мала количина. 

Прецизно, возниот ред на испорачаната е н е р г и ј а 
треба да се усогласува со Диспечерската служба н а Ј П 
"ЕСМ", Скопје, на база на неделна д и н а м и к а , : 
четврток за наредната недела. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки, Служ-
бен весник на Р. Македонија бр. 26/98. 
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2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи производителот 

на електричната енергија која се нуди за продажба. 
2.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена 

за 1 К\Л/И како и вкупната вредност за понудената ко-
личина изразена во УСЅ која ќе ги содржи сите тро-
шоци до местото на предавање. 

За место на предавање се смета, местото на интер-
конективната врска меѓу македонскиот електроенер-
гетски систем и соседниот систем, точно на местото 
каде истата ја сече македонската граница. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот и усло-
вите на плаќање. 

2.5. Понудата треба да има рок на важност не пок-
раток од 15.01.2000 година. 

2.6. Понудите со пропратната документација се 
доставуваат на македонски или англиски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Задолжителна документација 
3.1.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи, согласно член 22 
став 3 од Законот за јавните набавки, доставуваат сер-
тификат за економско-финансиски бонитет издаден 
од: професионално репрезентативно тело на индус-
тријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството 
или професионално здружение во земјата во која се 
наоѓа неговото седиште, односно, ревизорски извеш-
тај од странска ревизорска институција. 

3.1.2. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција во износ од 5% од вкупната вредност на пону-
дата, согласно член 55 од Законот за јавните набавки. 

Банкарската гаранција се наплатува, само во слу-
чај кога, понудувачот ќе биде повикан да заклучи до-
говор после извршениот избор на најповолен понуду-
вач а тој одбие тоа да го стори. 

3.1.3. Понудувачот треба да достави писмено ов-
ластување на лицето кое ќе го претставува понудува-
чот на отворањето на понуците. 

3.2. Дополнителна документација 
3.2.1. Документ издаден од претпријатието на ин-

терконективно поврзаната балканска земја која ќе би-
де извор за испорака на електрична енергија и над-
лежна за срамнување на дебалансите предизвикани од 
работењето на интерконективниот систем. Во доку-
ментот треба да биде наведено дека, тоа претпријатие 
е целосно запознато со трансакцијата за која станува 
збор и дека ќе врши управување на системот во текот 
на предвидениот временски период имајќи го тоа на-
полно во предвид. 

3.2.2. Писмо потпишано од понудувачот во кое јас-
но се наведува дека, понудувачот неотповикливо ја 
признава својата целосна и исклучителна одговорност 
во гаранцијата на испораките на електричната енерги-
ја до местото на предавање. 

3.2.3. Писмо потпишано од понудувачот во кое јас-
но се наведува дека, понудувачот неотповикливо ќе 
преземе се и сите трошрци за трансакцијата на елек-
тричната енергија од изворот до местото на предава-
ње односно, под било какви услови и во секој случај 
електричната енергија да биде испорачана (пренесе-
на), бесплатно до местото на предавање и понудената 
цена да важи за'испорачаната енергија до местото на 
предавање. 

3.3. Целокупната документација која се бара (за-
должителна и дополнителна) треба да'биде оригинал-
на или заверени копии верни на оригиналот. 

4. КРИТЕРИУМ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни-
те набавки). 

4.1. Цена 80 поени. 
4.2. Начин и услови на плаќање 20 поени. 

5. Н А Ч И Н И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува: преку пошта, со преда-
вање во архивата на набавувачот или со предавање на 
Комисијата, на лице место на денот и часот од јавното 
отворање на понудите. 

Понудата се доставува во затворен коверт на кој 
во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отво-
рај " и бројот на повикот. 

Во средината на ковертот треба да стои адресата 
на набавувачот која гласи: ЈП "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "И 
Октомври" бр. 9,1000 Скопје. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со ко-
ја би можел да се идентификува испраќачот - понуду-
вач. 

Во вака затворениот коверт треба да има уште два 
затворени и запечатени коверти од кои, едниот ќе ја 
содржи целокупната документација и на него ќе пи-
шува "документација" и точната адреса на понудува-
чот, а вториот коверт ќе ја содржи понудата и на него 
ќе стои ознаката "понуда". 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.3. Секоја понуда за да може да се разгледува, кај 
набавувачот мора да пристигне најдоцна до денот и 
часот на јавното отворање. 

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
04.01.2001 година во 12 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, во присуство на овластени прет-
ставници на понудувачите. 

5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Pursuant to article 10 under the Law on Public Procure-
ment (Official Gazette of RM, no. 26/98), the Purchasing Co-
mmission within the public enterprise of Elektrostopanstvo па 
Makedonija - Skopje (hereinafter referred to as "JP ESM") 
announces the 

BIDDING INQUIRY No. 01-19/2001 

1. General Provisions 
1.1. The Buyer of this Bidding Inquiry number 01-19/2001 

is JP Elektrostopanstvo па Makedonija, head office at 11 
Oktomvri, 9 Skopje, 

1.2 Scope of bidding is collection of bids for electricity 
purchase based on the following 

conditions: 
- Period of delivery: from 15 January 2001 to 31 March 

2001, 
- Quantity: 235 GWh (contract quantity ±10%) in the 

period stated. 
JP ESM may also accept a Bid only for a portion of the 

above quantity of energy in the stated or shorter period, mea-
ning that the Bid may be partial. 

- Capacity: Maximum capacity in January and February 
2001 is as follows: 

HT (high tariff) 200 MW (±10%) LT (low tariff) 100 MW 
(±10%) 

Maximum capacity in March 2001 amounts: 
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НТ (high tariff) 130 MW (±10%) LT (low tariff) 130 MW 
(±10%) 

In March 2001 the electricity shall be supplied every day 
only in the hours from 06:00 to 22:00 as per СЕТ. 

- High tariff is in the hours between 06:00 to 22:00 as per 
СЕТ, in the days from Monday to Saturday, 

- Low tariff is in the hours between 22:00 to 06:00 as per 
СЕТ in the days from Monday to Saturday. 

Bids shall be considered valid for any capacity and quanti-
ties up to the capacity and quantity of energy offered in the gi-
^en ratio per tariffs and months unless clearly stated that such 
a Bid is invalid for the capacities and quantities of energy lo-
wer than the offered ones. Hence, JP ESM has an indisputable 
right to conclude a contract with a bidder for a portion of the 
offered capacity and quantities of electric energy unless clear-
ly stated that the Bid is invalid for smaller capacity and lower 
quantity. 

Precisely, the schedule of energy supplied needs to be ad-
justed with JP ESM 

Dispatching Center, Skopje based on a weekly time 
schedule, every Thursday for the forthcoming week. 

1.3. The Bid Inquiry is open and confidential, giving the 
right for participation to any local and foreign natural entities. 

1.4 The Bidding procedure shall be implemented by 
means of Call for Bids under the Law on Public Procurement, 
Official Gazette of R. Macedonia no. 26/98. 

2. Scope of Bids 
2.1. A Bid shall contain the name, address and bidder's 

head office, 
2.2. A Bid shall contain the name of electricity producer 

offering the sale, 
2.3. A Bid shall contain the unit price per 1 kWh including 

the total value of amount offered expressed in US$ with all the 
expenses to the transmitting point. 

The transmitting point is considered the point of intercon-
nection line between the Macedonian power system and the 
neighbouring system exactly on the point which it crosses the 
Macedonian border. 

2.4. A Bid shall contain method and terms and conditions 
of payment, 

2.5. A Bid shall have term of validity not shorter than 15 
January 2001, 

2.6. Bids with the supporting documentation shall be 
submitted in Macedonian or English. 

3. Submission of Documentation 
3.1. Obligatory documentation 
3.1.1. Bidder shall submit a document proving its financial 

and economic capability in compliance with article 22 of the 
Law on Public Procurement. Local bidders shall submit a do-
cument proving its financial standing issued by the institution 
of payment operations, whereas the foreign bidders shall sub-
mit, based on article 22, paragraph 3 under the Law on Public 
Procurement, a certificate of company's financial and econo-
mic standing issued by a professional and representative body 
in industry, trade, crafts industry, agriculture or professional 
association in the country of its head office and/or audit report 
made by an auditing institution. 

3.1.2. A Bidder shall submit a bank guarantee in the 
amount of 5% of the total Bid's value in accordance with 
article 55 under the Law on Public Procurement. The bank 
guarantee is payable only in the event that the Bidder is 
invited to enter into a contract after the selection made of the 
most satisfactory bidder and if it refuses to sign the contract. 

3.1.3. A Bidder needs to present an authorization in 
writing of the individual designated to represent the bidder at 
the opening of bids. 

3.2 Additional Documentation 
3.2.1 A document issued by the utility of the interconnec-

ted Balkan country which will be the source for the supply of 
electricity and responsible for the settlement of imbalances 
caused by the operation of the interconnected system* The 
document shall state that this utility is fully aware of the 
transaction in question and it will conduct фе management of 
its system throughout the foreseen time period taking it in full 
account. 

3.2.2. A letter signed by the Bidder in which it explicitly 
and irrevocably recognizes its full and sole responsibility in 
guaranteeing the energy deliveries to the transmitting point. 

З.2.З. A letter signed by the Bidder in which it shall 
explicitly state that the Bidder shall irrevocably undertake all 
and any expenses for the transmission of energy from its ori-
gin up to the transmitting point and/or under any circumstan-
ces and in any case electricity shall be delivered (transmitted) 
free of charge to the transmitting point and the price offered be 
valid for the energy delivered to the transmitting point. 

З.З. The entire documentation requested (obligatory and 
additional) should be original or certified copies true as the 
original. 

4. Selection of the Most Satisfactory Bidder (pursuant to 
article 25 under the Law on Public Procurement). 

4.1. Scores 80 for the price. 
4.2. Scores 20 for the method and conditions of payment. 

5. Method and Time for Bids Submission 
5.1. Bids can be mailed, handed over to the Buyer's 

Archives Office or to the Commission on site, the day and 
hour of public bids' opening. 

Bids are submitted in a sealed envelope having the indica-
tion "Do not open" on the top left hand side of the envelope. 

The Buyer's address shall be written in tl>e middle of the 
envelope as follows: 

JP ELEKTROSTOPANSTVO NA MAKEDONIJA, pom-
mission for Public Procurement Ul. 'M l Oktomvri" br. 9 
91000 Skopje Republic of Macedonia 

The envelope must not have any sign identifying the Bid-
der. ^ 

This sealed envelope shall contain other two sealed enve-
lopes of which one shall contain all documentation on which 
"Documentation" shall be written and the exact Bidder's ad-
dress, while the second envelope shall contain the Bid with the 
indication "Bid". ' 

5.2. Any Bidder may take part in the Biddiiig Competition 
only with one bid. 4 , 

5.3. Any bid must be submitted to the Buyer for 
consideration not later than the day and flour of public bid's 
opening. 

5.4. Bids' opening shall be conducted at 12:00 (noon) on 4 
January 2001 in the premises of JP Elektrostopanstvo па Ma-
kedonija, Ul. И Oktomvri, 9 - Skopje in the presence of aut-
horized Bidders'representatives. 

5.5. Bids which shall not be submitted up to the deadline 
and not cpmplying with the requirements as provided for un-
der the Bidding Competition Inquiry including Bids without 
complete documentation required in the Bidding Competition 
Inquiry will not be considered. 

Commission for Public Procurement 
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" Македонски железници" - Скопје 5573 

3276. Решение за разрешување од должноста 
членови на Управниот одбор на ЈП за 
"Просторни и урбанистички плановии-
Скопје 5574 

3277.Решение за разредување од должноста 
членови на Управниот одбор на ЈВП 
"Водостопанство на Македонија"" Ско-
пје 5574 

3278. Решение за разрешување од должноста 
член на ЈП за берзанско работење " Агро 
- Берза" - Скопје 5574 

3279. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Економскиот 
совет 5574 

3280. Решение за разрешување од должноста 
помошник на министерот за здравство 5574 

3281. Решение за разрешување од должноста 
помошник на министерот за здравство 5575 

3282. Решение за разрешување од должноста 
помошник на министерот за здравство 5575 

3283. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за финансии 5575 

3284. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за финансии 5575 

3285.Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за внатрешни работи 5575 

3286. Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Министерството за 
внатрешни работи 5575 

3287. Решение за именување заменик на 
директорот на Агенцијата за развој и 
инвестиции 5576 

3288. Одлука за утврдување на надоместок од 
реализирани берзански трансакции 5576 

3289. Правилник за обезбедување на универ-
зална услуга и постапката за надомест 
што ќе се користи за да се наплатат тие 
услуги 5576 

3290. Правилник за висината на надоместокот 
за користење на радиофрекфенции 5578 
Објава за утврдување на вредноста на 
бодот за 2001 година 5580 
Исправка на Одлуката за утврдување 
мрежа на јавните установи за социјална 
заштита 5580 

33. Меѓународни договори 
Закон за ратификација на Третиот про-
токол кон Спогодбата за мултинацио-
налните мировни сили на Југоисточна 
Европа 1-4 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Марија Лељохин. 
Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
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