
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 11 април 2000 
Скопје 

Број 28 Год. ЕVI 

Претплатата за 2006 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чети 100 
денари. Жиро сметка40100-603-12498 

1765. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТЕЖКОМУНИКАЦНИТЕ 

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

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 4 април 2000 година. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Број 07-1388/1 
4 април 2000 година 

Скопје 
4 Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

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

НОТ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ 
Член 1 

Во Законот за телекомуникациите („Службен вес-
ник на Република Македонија" број 33/96 и 17/98), во 
членот 83 по точката 10) се додаваат две нови точки 11) 
и 12), кои гласат: 

„11) донесе решение за привремено одземање на те-
лекомуникациските средства на имателите, на телеко-
муникациски мрежи и средства кои вршат јавна телеко-
муникациска услуга, а немаат добиено концесија и не е 
склучен договор за остварување на концесијата и 

12) донесе решение за привремено одземање на ра-
диостаница на имателот кој нема дозвола за работа на 
радиостаницата или не постапи по решението за за-
брана за работа на радиостаницата 

Точката И) станува точка 13). 
Член 2 / 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 
1766. " 

Врз основа на член 76 ставови 2 и 3 од Уставот на 
Република Македонија, Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА 

ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 

Член 1 
Со оваа одлука се основа Анкетна комисија за исни-

тување на јавните набавки кај субјектите определени во 
членот 1 од Законот за јавните набавки („Службен вес-

ник на Република Македонија" број 26/98), извршени во 
периодот од 19 ноември 1998 година до 31 декември 
1999 година (во натамошниот текст: Анкетна комисија) 

Член 2 
Во испитувањето на јавните набавки, Анкетната ко-

мисија соработува со Владата на Република Македо-
нија, министерствата и другите државни органи, што 
можат да придонесат за утврдување на состојбите. 

Член З 
Анкетната комисија се состои од претседател и осум 

члена. 
Претседателот и четири члена се именуваат од ре-

дот на пратениците на политичките партии од опозици-
јата и четири члена од редот на пратениците на поли-
тичките партии кои се на власт. 

Член 4 
Врз основа на наодите, Анкетиата комисија ќе изго-

тви и на Собранието на Република Македонија ќе му 
поднесе извештај со предлог 'на мерки, најдоциа до 
април 2001 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. . 

Бр. 07-1389/1 
4 април 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

1767. - -
Врз основа на член 31 став 1 точка З од Законот за 

јавното обвинителство („Службен весник на Република 
Македонија" број 80/92, 12/93, 9/94 и 9/96), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 4 
април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕ-
НИК НА ВИШИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ВИ-

ШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ 

1. Од функцијата заменик на вишиот јавен обвини-
тел на Вишото јавно обвинителство во Скопје, се ра-
зрешува: 

Стојан Јанкуловски, поради исполнување услови за 
старосна пензија, заклучно со И март 2000 година. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

Бр. 07-1394/1 
4 април 2000 година 

ч Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија^ 
д-р Саво Климовски, с.р. 
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1768. 
Врз основа на член 12 став 4 од Законот за репу-

бличките награди („Службен весник на СРМ" број 40/ 
87 и 36/89 и „Службен весник на Република Македони-
ја" број 82/99), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

1. Се разрешуваат досегашните претседател и чле-
нови на Одборот за доделувал,е на наградата „Климент 
Охридски'4, поради истек на времето за кое се имену-
вани, и тоа: 

а) претседател 
д-р Атанас дангелов, 
б) членови: 
д-р Снежана рамческа , 
Ацо Алексиев, 
Ешрсф Алиу, 
д-р Владимир Борозанов, 
Абдурауф Пруси, 
академик Ташко Георгиевска, 
д-р Димка Митева, 
Љубен Батковски, 
Петре Бакевски, 
д-р Благородна Лакинска, 
Горјан Тозија и 1 

м-р Јасмина Чакар. 
2. За претседател и членови на Одборот за доделу-

вана на наградата „Климент Охридски \ се именувани: 
а) за претседател 
д-р Сотир Голабовски, професор на Факултетот за 

музичка уметност - Скопје, 
б) за членови: 
д-р Михајло Георгиевски, пратеник но Собранието 

на Република Македонија, 
академик Цветан Грозданов, 

. д-р Марија Костова, професор на Филозофскиот 
факултет во Скопје, 

Васе Манчев, пратеник во Собранието на Република 
Македонија, 

Фердаус Неби, актер, 
Сефедин Нуредини, ВД директор на Театарот на 

народностите во Скопје, 
д-р Замир Дика, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
Јордан Пановски, професор на Факултетот за драм-

ски уметности, 
Санде Стојчевски, писател, 
д-р Димитар Тавчсв, пензионер, 
д-р Зоран Тодоровски, директор на Архивот на Ма-

кедонија и 
м-р Јасмина Чакар, професор на Факултетот за му-

зичка уметност во Скопје. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува" 

н,ето во „Службен весник на Република Македонија" 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1395/1 „ г Претседател 
4 април 2000 година " а Собранието на I енублнка 

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

1769. 
Врз основа на член 68 спав 2 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4 април 200(1 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА 

СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА 

1. Во Одлуката за основана пратеничка група на 
Собранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Република Грција („Службен весник 
на Република Македонија14 број 33/99), во членот 3 во 
делот што се однесува за членовите наместо „Чедо Пе-
тров44 треба да стои „Илија Прангоски44. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1396/1 
4 април 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

1770. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА 

СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУБЛИКА ИРСКА 

1. Во Одлуката за основање пратеничка група на 
Собранието на Република Македонија за сорабсѓгка со 
Парламентот на Република Ирска („Службен весник на 
Република Македонија44 број 33/99 и 26/2000), во членот 
3 во делот што се однесува за членовите наместо 
„Љупчо Анушев" треба да стои „Илија Прангоски4'. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија4'. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1397/1 
4 април 2000 година 

' Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

1771. 
Врз основа на член 23 од Одлуката за организација и 

делокруг на Службата на Собранието на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја44 број 24/97), Собранието на Република Македонија, ( 
на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИЦИ 

НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. За републички советници на Собранието на Репу-
блика Македонија се именувани. 

Анкица Крстевска, самостоен советник, секретар на 
Комисијата за надворешна политика и секретар на Ко-
мисијата за европски и евроатлански интеграции на Со-
бранието на Република Македонија и"" 

Снежана Гушева, самостоен советник во Секторот 
за истражуван.е и анализа и библиотека на Собранието 
на Република Македонија 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр.07-1398/1 Претседател 
4 април 2000 година н а Собранието на Република 

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

1772. ^ 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (,,Службен весник на Република Македонија" 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ГРАДСКА АПТЕКА „7 НОЕМВРИ" 
- ГЕВГЕЛИЈА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Градска аптека „7 Ноември" - Гев-
гелија, се избрани: 

Лазар Шуклев, приватен стопанственик од Гевге-
лија, 

Виктор Кралев, електротехничар, вработен во АД 
„Винојуг" - Гевгелија, 

Нада Инчевска, професор во Гимназијата „Јосиф 
Јосифовски" - Гевгелија и 

Ѓорѓи Солунчев, невропсихијатар, вработен во Не-
вропсихијатриската болница „Негорци" Гевгелија. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Градска ап-
тека „7 Ноември" - Гевгелија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1399/1 
4 април 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

1773. 
Врз основа на член 67 од Законот за Народната 

банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија" број 26/92, 4/93, 29/93, 17/96 и 
37/98), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СО-

ВЕТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од функцијата член на Советот на 
Народната банка на Република Македонија 

д-р Михаил Петковски, поради истек на времето за 
кое е избран. 

2. За член на Советот на Народната банка на Ре-
публика Македонија е избран 

проф.д-р Љубомир Кекеновски, професор на Еко-
номскиот факултет во Скопје. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

1774. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Републички завод за здравствена 
заштита - Скопје, се избрани: 

доцент д-р Љубен Гугучевски, вработен во Стомато-
лошкиот клинички центар - Скопје, 

проф. д-р Видое Димитров, директор на Гинеко 
л ошко-акуше реката клиника при Клиничкиот центар -
Скопје, 

д-р Владо Димов, хирург во Клиниката за диге-
стивна хирургија при „Клиничкиот центар" - Скопје и 

Мира Ациќ, директор на Геронтолошкиот завод „13 
Ноември" - Скопје. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Републички 
завод за здравствена заштита - Скопје. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1402/1 
4 април 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

1775. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВЕВЧАНИ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав1 

ствена организација Здравствен дом - Вевчани, се из^ 
брани: I 

д-р Димитар Батковски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија, 4 \ 

Милорад Чавковски, директор на АД Рибарско сто-
панство „Летница" - Струга, 

Танас Трајковски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 1 . 

Каба (^евди, градоначалник на општина Велешта. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-

нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Здравствен 
дом - Вевчани. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр.07-1400/1 
4 пп^ил 2000 година 

Скопје 

Бр. 07-1401/1 
4 април 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, ' 
д-р Саво климовски, с.р. 

I , ,Р П 
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1ТЈ6. 
Врз основа на членовите 42 и 45 од Законот за судо-

вите („Службен весник на Република Македонија" број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ И ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛ НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО ШТИП 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на . 

претседател на Апелациониот суд во Скопје и 
претседател на Апелациониот суд во Штип. 

2. Заинтересираните кандидати, судни на Апелаци-
ониот суд во Скопје, односно судии на Апелациониот 
ѕуд во Штип, пријавите да ги поднесат до Републичкиот 
судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на Одлуката во „Службен весник на Република Маке-
донија^. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија" и во весникот „Нова Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1403/1 
4 април 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

1778. 
Врз основа на член 14-б, став 5 од Законот за акци-

зите („Службен весник на Република Македонија" бр 
78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98 
39/99, 43/99, 9/2000 и 25/2000), министерот за финансии 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
З А ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕСМЕТКА 

НА АКЦИЗАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на пресметка на акцизата. 

Член 2 
Пресметка на акцизата се поднесува на образецот 

„АКЦ-01" кој е составен дел на овој правилник. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 08-5179/1 
10 април 2000 година 

Скопје 
Министер, 

Никола Груевски, с.р. 

1777. 

Врз основа на член 43 став 9 од Законот за данокот 
на додадена вредност („Службен весник на РМ" број 44/ 
99, 59/99, 86/99 и 11/2000), министерот за финансии до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ Н А ПРАВИЛНИКОТ З А 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ДАНОКОТ 

НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

Ч л е н ! 
Во Правилникот за спроведување на данокот на до-

дадена вредност („Службен весник на РМ" број 65/99 и 
17/2000), во членот 10 ставот (2) се менува и гласи: 

„(2) Надлежниот царински орган на барање на да-
ночниот обврзник одобрува продолжување на рокот за 
плаќање на данокот на додадена вредност при увоз до 
петиаесетгибт ден по истек на пресметковниот период 
во кој настанал даночниот долг според член 31 став 6 од 
Законот, доколку даночниот обврзник за данокот на 
додадена, вредност чиј рок за плаќање се продолжува 
обезбедил банкарска гаранција." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 08-5107/1 . 
10 април 2000 година 

Скопје Министер, 
Никола Груевски, с.р. 

Образецот „АКЦ-01" го поднесува производителот 
на производите од член 2, точка 1 , 4 , 6 и 7 од Законот за 
акцизи др органот надлежен за работите на јавните 
приходи. 

Аконтативна пресметка се составува и поднесува во 
рок од 5 дена по истекот на секои 15 дена во месецот 
односно по истекот-на месецот до органот надлежен за 
работите на јавните приходи. За аконтативната пре-
сметка се пополнува колона 4. 

Конечната пресметка на акцизата се составува и 
поднесува заедно со годишната сметка-до органот над-
лежен за работите на јавните приходи. За конечната 
пресметка се пополнуваат колоните 5, 6 и 7. 

Во полето за даночен број се внесува даночниот број 
добиен согласно Законот за единствениот даночен број 
на даночните обврзници. 

Во колона 4 се внесува вкупниот износ на пресме-
тана акциза за пресметковниот период. 

Во колона 5 се внесува вкупниот износ на претходно 
уплатената акциза за пресметковниот период. 

Во колона 6 и 7 се искажуваат разликите од пресме-
таната и уплатената акциза по пресметковни периоди, 
при што во повеќе, уплатениот износ се искажува во 
колона 6, а помалку уплатениот износ во колона 7. 

Во колона 7 се внесува обврската за плаќање на 
акциза во пресметковниот период. у 

Потнишувањето на аконтативните пресметки на ак-
цизата може да го изврши и ополномоштен лице од 
вас. 
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Врз основа на член 18, став 3 од Законот за саден 
материјал („Сл. весник на РМ" бр. 10/73, 51/88, 20/90, 
32/91 и 83/92), Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство 

О Б Ј А В У В А 
БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛИ НА ШУМСКИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Јавното претпријатие „Паркови и зеленило" -
Скопје, со Решението број 09 - 369/2 од 23.02.2000 го-
дина е избришано од Регистарот на производители на 
шумски саден материјал. 

Бр.09 - 369/3 Министер 
28 март 2000 година з а земјоделство, шумарство 

Скопје и водостопанство, 
Марјан Ѓорчев, с.р. 

Врз основа на член 18, став 3 од Законот за саден 
материјал („Сл. весник на РМ" бр. 10/73, 51/88, 20/90, 
32/91 и 83/92), Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство 

О Б Ј А В У В А 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВО-

ДИТЕЛИ НА ШУМСКИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Во Регистарот на производители на шумски саден 
материјал, со Решение број 09-371/3 од 23.02.2000 го-
дина и под регистарски број 47, е запишано Претприја-
тието за производство и промет „Флораком" увоз- из-
воз д.о.о. - Скопје. 

Бр.09 - 371/4 Министер 
28 март 2000 година за земјоделство, шумарство 

Скопје и водостопанство, 
Марјан Ѓорчев, с.р. 

Огласен дел 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот ,суд во Битола, со решението Трег. бр. 
954/99, на регистарска влошка бр. 007110, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговско дру-
штво за производство, промет, услуги и транспорт 
Благоја и Александар „УНИ-ДЕАЛ" увоз-извоз ДОО 
нас. Точила I Ц8 бр. 18, Прилеп. 

Основачи на фирмата: Благоја Стојчески и Алек-
сандар Стојчески двајцата од Прилеп. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.2, 01.41, 05:01, 05.01, 15.3, 
15.5, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.85, 15.86, 
15.93, 15.96, 15.98, 19.10, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.22, 21.23, 25.12, 25.2, 26.12, 26.40, 26.70, 28.1, 
28.40, 28.5, 28.7, 29.1, 29.2, 29.40, 29.7, 31.10, 31.50, 
31.61, 31.62, 36.1, 45.2142, 45.22, 45.31, 45.32, 45.4, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.303, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35 , 51.36, 51.37 , 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.6, 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, 52.4, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62 , 52.63, 
52.71, 52.72, 52.73, 33-74, 55.21, 552.2, 55.23, 55.30/1, 
5(530/2,^5.40, 60.21, ,60;22, 60.23, 60.2,4, 6^.12/3, 7.10, 
71.21. 71.3, 7150, 74^2, 74.70, 74.82, 74.83, 90.00, 

93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, продажба на стоки од консигнациони скла-
дови на странски стоки, посредување и застапување 
во прометот на стоки и услуги, реекспорт. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Благоја Стојчески, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 954/99. 
(380) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2842/99, на регистарска влошка бр. 008998, го заниша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДООЕЛ на Друштво за производство, промет и услуги 
,ЛИМ ПЛАСТ" Џелал Усеиновски, и др. ДОО ул. 
„Охридска" бр. 189, Битола. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23,52.41, 52.42, 
52.44/3 , 52.46, 52.48, 52.43, 52.45 , 52.44/2, 52.44/4, 
52.47 , 52.26, 52.12, 52.33, 52.48, 52.45 , 52.63 , 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.43, 51.54, 5.64, 51.65, 51.53, 
55.30/1, 55.3042, 63.30, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.61, 28.71, 28.72 , 28.73, 
28.74, 28.75 , 36.22, 36.63, 28.51, 28.52, 28.74, 52.72/1, 
36.21, 36.30, 36.40, 36.50, 36.62, 33.40, 22.22, 22.23, 
15.85, 01.11/1, 01.11/2, 01Л1/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 02.01, 
02.20, 45.31, 45.33, 45.34, 60.23 , 70.20, 74.13 , 74.40, 
74.84, 63.40, 74.2041, 74.12, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 
71.40, 74.82, 74.83, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

Влогот на содружниците во ,друштвото изнесува 
10.400 ДЕМ во согласност со извештајот на овласте-
ниот судски проценител за износот на влогот во сред-
ства кој се сопственост на содружниците. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, со полни овласту-
вања. 

Друштвото ,во правниот промет со трети лица за 
своите обврски одговара со целиот свој имот со полна 
одговорност. 

Управител во друштвото се содружниците Џелал 
Усеиновски и Пеце Ангеловски кој ќе го застапува 
друштвото во правниот промет со трети лица и во на-
дворешно трговскиот промет. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2842/99. 
(381) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1959/99, на регистарска влошка бр. 008115, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ПП во 
ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услу-
ги „ХРИС-БАЛ" Благоја ДООЕЛ увоз-извоз с. Црно-
буки, Кукуречани. 

Дејности: 15.51, 15.81, 15.98, 37.10, 37.20, 45.31, 
45.33, 45.45 , 52.24, 52.21, 52.22; 52.23, 52.25 , 52.11, 
52.12, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/ 
4,52.47 , 52.26, 52.33, 52.63, 50.30/2, 50.20, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.33, 51.36, 
51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.53, 51.55, 
51.56, 51.25, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 
51.57, 55.30/1, 55.30/2, 50.20, 50.40/4, 52.74, 72.50, 
32.20, 33.50, 60.22, 60.24, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени произвдои, ^омисцони, консигнација, ЦЏЛОТ 

?паничен лромеЈ со ђугариде, Литанија,; Србија и 
рцнја. 
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Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, со полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства 
со кои располага, полни овластувања. 

Управител на друштвото е Благоја Шереметовски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1959/99. 

(382) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4001/98, на регистарска влошка бр. 020060457-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатие на Друштво за услуги, консал-
тинг и трговија АЈГГЕРВЕТ, Саша ДООЕЛ Скопје, ул. 
„Васил Горгов" бр. 24/30 Скопје. 

Дејности: 51.46, 15.71,15.72, 85.20, 01.41, 52.21, 
52.22, 52.23? 52.24, 52.25, 52.11, 52.27, 52.52, 62.63, 
52.42, 52.43, 52.45,52.44/1, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 
52.26, 52.48, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 52.30/2, 50.10, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 
51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 
51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 
51.25, 51.35, 51.21, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 
51.47, 51.61, 51.62, 51.63, 51.63, 51.52, 51.57, 63.30, 
63.40, 74.20/5, 74.14, 72.10, 72.20, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34,71.40,74.82,74.84,74.11,74.83,70.31, дејности во 
надворешно-трговското работење се: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сиот свој имот. 

Единствен содружник на друштвото е Велјанов 
Саша. 
. Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговскиот промет е Велјанова Анита, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4001/ 
98. (2913) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8074/99, на регистарска влошка бр. 02021840?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштво за трговија, производство и 
услуги АРКТОС Љупчо ДООЕЛ експорт-импорт ул. 
„Иво Лола Рибар" бр. 92/3-3, Скопје. 

Основач: Панов Љупчо од Скопје со стан на ул. 
„Иво Лола Рибар" бр. 92/З-З. 

Дејности: 02.01, 02.02, 14.11, 14.12, 14.21, 15.51, 
15.52,15:61,15.71, 15.72,15.81/1,15.81/2,15!82/1,15.82/ 
2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.53, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 18.30, 
19.30, 20.20, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.24, 21.25, 
21.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.22, 26.23, 
26.24, 26.26, 26.30/ 26.52, 26.70, 33.10/1, 36.11, 36.12, 
36.14, 36.50, 36:63,50.10,50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 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, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.62, 52.62, 52.72/ 
1, 52.72/2,52.73, 52.74,55.11, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/ 
1, 55.30/2, 55.53, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 
63:40, - т ? Толе" 7 1 ^ ^ 1 , 3 1 , ' Њ З Ѓ ^ . З З У Ч ѓ Ж 

74.12, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање и посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, малограничен промет со соседите: Грција, 
Бугарија, Албанија и СР Југославија. 

Панов Љупчо, управител без ограничување. 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски 
одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр.8074 
/99. (2915) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6855/99, на регистарска влошка бр. 020215837-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатие со ЗТД на Друштвото за туризам, 
промет и услуги „БРАВО ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Би-
лјана ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Мито Хаџивасилев" 
бр. 20, Скопје. 

Дејности: 15.86, 15.87, 15.89, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20,30, 20,40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 22.21, 
22.22, 22.23, 25.21, 25.22, 25.23, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 36.13 , 36.14, 
36.15 , 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45,45.50, 50.10, 50.20, 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, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12 , 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 70.32, 71.10, 72.21, 72.30, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/ 
4, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 
93.04 , 93.05, 95.00., надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, посредување и застапување во проме-
тот со стоки и услуги, услуги на меѓународна шпеди-
ција, меѓународен превоз на стоки и патници во друм-
скиот сообраќај, реекспорт, консигнација, малограни-
чен промет со стоки и услуги со соседните земји: Буга-
рија, Албанија, Грција и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друш^гвотс иста-
пува во свое име и за своја сметка а за обврските одго-
вара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Билјана Иванов-
ска, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6855/; 
од 

, (2916) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4071/99, на регистарска влошка бр. 020165427-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на Друштвото за производство, транспорт, трго-
вија и услуги „ЗИЛБО-КОМЕРЦ" Зилбеар ДООЕЛ 
експорт-импорт с. Боговиње. 

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.0211, 
15.14,15.51,15.81/1,15.81/2,104,15.85,15.98/2,18.22, 
19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 
25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25 , 45.31, 
45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50. 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
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51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52,63, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12 , 63.30 , 63.40 , 65.12/3 , 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 51,51, 
74.12, 20.10/1, 20.51, 36.14, 26.63, 26.64, 45.11, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапуваа во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, 
изведувана на инвестициони работи во странство, ма-
лограничен промет со соседни земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја с м е т а , . а за обврските 
одговара со сите свои средства. 

За управител на друштвото се определува лицето 
Џафери Знлбсар од с. Боговиње, лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот 
промет, без ограничување. а 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4071/ 
99. (3019) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 8830/99, на регистарска влошка бр. 020208317-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на друштвото за производство, транспорт, трго-
вија и услуги „АЛТРИМ" Хасиме ДООЕЛ експорт-им-
порт Тетово, ул. „116" бр. 19. 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 
02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40,21.12, 25.12, 
25.21, 25.22, 25.24 , 26.61, 26.62, 26.66, 26.73 , 26.74, 
36.10, 36.11, 36.12, 36,13, 36.15 , 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1^50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44 , 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48 , 52.49, 
52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.52 , 60.21, 60.22, 60.23, 60.24 , 63.123, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 
74.84, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 51.51, 74.12, 20.10/1, 
20.51, 36.14, 26.63, 26,64, 45.11. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, конотаци ја , уго-
стителски услуги, изведување на инвестициони работи 
во странство, малограничен промет со соседни земји. 

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

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

Лице овластено за застапување с Хасиме Халимие -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трсг.бр. 8830/ 
99. (3020) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 11639/99, на регистарска влошка бр 
020185827-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатие на друштвото за произ^ 
водство, трговија и услуги „АБИ-КОМЕРЦ" Абедин 
ДООЕЛ експорт-импорт, с. 'Богоиингс-Боговињс. 

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 
15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 
19.10, 19.30,20.30,20.40,21.12,25.12, 25.21,25.22, 25 24, 

26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 36.12, 
36,13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.41/ 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24', 52.25, 
52.26, 52,33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.71, 52.72/1, 
52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.123, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 36.63, 27.53, 
28.12, 51.51, 74.12, 20.10/1, 20.51, 36.14, 26.63, 26,64, 
45.11. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и 
патници, меѓународна шпедиција, консигнација, уго-
стителски услуги, изведување на инвестициони работи 
во странство, малограничен промет со соседни земји. 

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

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

Лице овластено за застапување е Абедин Алити -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 11639/ 
99. (3021) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 8591/98, на регистарска влошка бр. 020189997-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на друштвото за производство и промет 
„СКАЛА ИМПЕКС" Петар ДООЕЛ Скопје, ул. „Пе-
тар Ацев" бр. 18. 

Дејности: 21.22,21.23, 21.25, 51.24, 51.41, 51.42/1, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61. 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66,' 
51.7033, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3 
52.44/4, 52.45, 52., 52.46, 52.48, 52.63, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување во надворешниот трговски 
промет, консигнација, реекспорт, малограничен про-
мет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија. 

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

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

Лице овластено за застапување е Караѓозоски Пе-
тар - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 8591/ 
98. (3022) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.ер. 8925/99, на регистарска влошка бр. 020227247-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на трговското друштво за производство, 
трговија транспорт и услуги „МАК-ДЕТАЛ" Лиман и 
др ДОО увоз-извоз Чаир Скопје ул. „Скоевска" бр. 46/ 
А. 

Основачи сс Хајдаревиќ Лиман и Хајдариова Ева од 
Скопје. 

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17,53, 17/54, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 18.30, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 45.11, 45.12, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.321, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43,45.44, 45.45. 45.50, 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, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.198, 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, 
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51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 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, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30 , 65.21, 67.13, 70.20, 71.10, 71.15, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, 93.01, 93.02, 
93.05, 95.00. 

Откуп: купување и продавање на земјоделско-сто-
чарски производи, шумски плодови и растенија, 
огревно и техничко дрво, трупци и сл., надворешна 
трговија Со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со соседните земји: Грција, СР Југославија, Буга-
рија, Албанија, реекспорт, посредување во надворешно 
трговскиот промет, застапување на странски фирми, 
продажба на странска стока и консигнација, изведу-
вање градежни работи во странство. 

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

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

Лице овластено за застапување е Хајдаревиќ Лиман 
- управител без ограничувања. -

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 8925/ 
99. (3023) 

I 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 8306/99, на регистарска влошка бр. 02022800? -
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вање на ЗТД со Мини маркет ,,СЕНЗУАЈГ' ТП Калач 
Исо Суада, с. Љубин 3 бр. 38 Сарај. 

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52,23, 52.25, 52.11. 
Управител Калач Суада од Скопје, с. Љубин ул. 103, 

бр. 25. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

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

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 8306/ 
99. (3033) 

Л И К В И Д А Ц И И 
Основниот суд ( ' коп је I - ( копје , објавува дека со 

решение на оној суд Л бр 1356/2000 од 28 01 2000 годи-
на с отворена ликвидациона постапка над д о л ж н и к о т 
Л р у н п в о но мешовита сопственост за гр1 опија и 
производство " ( ' , Л . К О М П А Н И " ЈБупчо и др. д о о. од 
( копје , ул "Партени ј ^огрански" бр 79-л од ( копје , со 
ж и р о сме! к а 40100-601-361 I 16 

За ликвидатор се определува л и ц е т о То,чевски Душ-
ко од ( КОПЈС, ул " Б е р о в с к а " б р 2-2/15. 

Се повикуваат д о в е р и т е л и т е ,на д о л ж н и к о т да ги 
пријавл'1 свои је побаруван,а во рок од 30 дена по обја-
вување! о на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази , а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последнава објава 

Се задолжуваа ! должниците да I и намират дол1овп-
I с према прс т р и ј а м исто во ликвидација во рок од М) 
дена. а најдоцна во рок од 3 месеци од Дено! на по-
следна I а ооја на 

Од Основици! суд Скопје - I - Скоп је (ИК67) 

ОСНОВИНЕ! СУД ( коПЈс 1 - Скоп јс . објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1022 99 од 25 К) 1999 Јодина 
с изворска ликвидациона п и ј а н к а над должников 

П р е т п р и ј а т и е УЛ трговија и услуги " Б Н Л М И Н " д о . и 
е к с п о р т - и м п о р т од Скопје , бул. " А С Н О М " Б Р 18,2-17, 
со ж и р о сметка 40100-601-406315 

За л и к в и д а т о р се определува л и ц е т о Годевски Душ-
ко од Скопје , ул. " Б е р о в с к а " бр. 2-2/15 

Се повикуваат д о в е р и т е л и т е на д о л ж н и к о т да ги 
пријава т своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
в у в а њ е т о на огласот во 'Службен весник на РМ", со 
пријава во два п р и м е р о к а со докази , а на јдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава . 

Се з а д о л ж у в а а т д о л ж н и ц и т е да ги намират долгови-
ве према п р е т п р и ј а т и е т о во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од д е н о ! на по-
следната објава . 

Од Основниот суд ( копје - I - Скопје . (I 3868) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр 1056/99 од 07.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за градежништво "СТРМА" Срѓан Јеремиќ 
ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, ул. "Огњан Прица" 
бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-418690. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13869) 

Основниот суд Скопје 1 - ('копје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр 1314/99 од 20.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, градежниш-
тво и инженеринг "ЈОНИ^ИНЖЕНЕРИНГ" д.о.о. 

увоз-извоз од Скоцје, ул "('коевска" бр. 1/2/7 од Скоп-
је, со жиро сметка 40100-601-412788. 

За ликвидатор се определува лицето Годевски Душ-
ко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13870) 

О с н о в н и о т суд С к о п ј е I - С к о п ј е , об јавува дека со 
р е ш е н и е на ово ј суд Л.бр. 892/99 од 02 I 1.1999 година е 
о т в о р е н а ликвидациона постапка пад д о л ж н и к о т 
П р е т п р и ј а т и е за производство , н а д в о р е ш е н и внатре-
шен п р о м е т " И Н Т Е Г Р А Ј 1 - П Р О М Е Т " д,о о од Скопје , 
ул " Б у д и м п с ш т а н е к а " бр. 27-а од Скоп је , со ж и р о 
сметка 40120-601-231642. 

З а л и к в и д а т о р се определува л и ц е т о Тодевски Душ-
ко од ( копје , ул " Б е р о в с к а " бр. 2-2/15 

-Се повикуваат д о в е р и т е л и т е на д о л ж н и к о т да ги 
при јава ! снопче побарувања во рок од 30 дена по обја 
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вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дека, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13871) 

Основниот суд Скопје I т Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 779/99 од 21.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за Новинско-издавачка дејност "СТЕП" 
увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "4 Јули" бр. 43-2/9 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-603-14599. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко од Скопје, ул. "Беровска" бр. ^2/15. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13872) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1528/2000 од 16.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија 
"МАКСИ-СМ" ц.о. од Куманово, ул. "Славиша Вајнер" 
бр. 2 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-37693. 

За ликвидатор се определува Светлана Божиновска 
од Куманово, ул. "О.Револуција" бр. 26/2-8. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена. а најдоцна во рок од 3' месеци од денот на по-
следната објава. 

Ол Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13882) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1403/2000 од 16.02.2000 годи-
на с отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, услужно и трговско друштво "ЕУРО-
ПРОМ" Архилеја ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. 
"Методија Митевски" бр. 8/5-1 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-114582. 

За ликвидатор се определува лицето Миновска Ели-
савета од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 27/28. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на но-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - С копје. (13956) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1308/99 од 01.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие на големо и мало "ГОГЕН" увоз-
извоз ц.о. од Скопје, ул. "Трифун Хаџијанев" бр.кула 
1/34 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-79269. 

За ликвидатор се определува лицето Миновска Ели-
савета од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 27/28. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13957) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1645/2000 од 29.03.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги "БЕН" 
Кемал ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Кеј Димитар 
Влахов" бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601 -
370325. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а. 

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

Се задолжуваат должниците да пѓ намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок ор 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (13960) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1541/2000 од 31.03.2000 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Трговско претпријатие на големо п мало "ЏЕК-
СОН КОМЕРЦ" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Натанаил Кучевишки" бр. 5-а од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-55809. 

За ликвидатор се определува лицето Коцев Благој 
од Скопје, ул. "Натанаил Кучевпшкп" бр. 5-а. 

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

^пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (14042) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1587/2000 од 21.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија Ца големо и мало "ЏУЛИЕ-
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За ликвидатор се определува лицето Глигур Симо-
ски од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел.094/22-
025. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (14297) 
/ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1466/2000 од 21.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, услуги и производство "БО-
РОЗАН" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-165939. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска од Скопје, ул.."Алекса Дундиќ" бр. 147-6. 

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", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидацнја во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месецн од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (14052) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1438/2000 од 15.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "ФИЛТОН" д.о.о. од Скопје, 
ул. "Хо Ши Мин" бр. 226-а, со жиро сметка 40100-601-
294550. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (14053) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1464/2000 од 15.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должников 
Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз 
"ХАРОЛД" ц.о. од Скопје, ул. "Велингтонска" бр. З-б, 
со жиро сметка 40100-601 -192786. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска од Скопје, ул. "Алекса.Дундиќ" бр. 147-6. 

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", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
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те према претпријатието во ликвидацнја во рок од 30. 

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (14054) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1680/2000 од 03.04.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво за производство, трговија, услуги и 
градежништво увоз-извоз "ЕЛКАБОН 99" Милчо Мој-
сов и др. од Скопје, ул. "Димитар Пандилов" бр. 10 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-429040. 

За ликвидатор се определува лицето Нагиб Фетахи 
од Скопје, ул. "Струмичка" бр. 8-2/18. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (14088) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1595/2000 од 15.03.2000 
година е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство и трговија "СИЛ-
ВЕР" ц.о. експорт-импорт од Куманово, ул. "Доне Бо-
жинов" бр. 30/3 од Куманово, со жиро сметка 40900-
601-40921. 

За ликвидатор се определува лицето Јане Цветков-
ски од Куманово, ул: 'Теофан Економов" бр. 30. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (14260) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1371/2000 од 09.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за посредување, промет и услуги "ББ-
ПРОМЕТ" од Куманово, ул. "Теофан Економов" бр. 19 
од Куманово, со жиро сметка 40900-601-4382. 

За ликвидатор се определува лицето Јане Цветков-
ски од Куманово, ул. "Теофан Економов" бр. 30. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (14264) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр/ 1458/2000 е отворена ликви-
дациона постапка над должникот Претпријатие'за над; 
ворешен и внатрешен промет/'КИМЕКјЃ,^.а 
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извоз од Скопје, ул "Петар Делјан" бр. 5/3-39 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-108583. 

За ликвидатор се определува лицето Костадинка 
Бачоска-Расолковска од Скопје, ул "Петар Дељан'' бр. 
5/3-39. 

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

С-е задолжуваат должниците да ги намират долгови-
- те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 

дена. а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (14365) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1625/2000 од 27.03.2000 годи-

/ на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "ТЕР-
МОМАК" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр, 
28/13 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-338292. 

За ликвидатор се определува лицето Бубаловска 
Сузана од Скопје, ул. "Козле 2" бр. 38. , 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (14449) 

Се заклучува ликвидационата постапка над Прет-
пријатие за внатрешна и надворешна, трговија на голе-
мо и мало "КМЅ" од Сќопеј, со седиште на бул. "АВ-

( НОЈ" бр. 64, отворена со решение Л.бр. 642/99. 
По правосилноста на ова решение ликвидациониот 

должите да се брише од судскиот регистар при овој 
суд 

Паричните средства коп се наоѓаат на жиро сметка 
на должникот да се уплатат на основачот од Скопје, 
Врбоски Крсте, бул "Јане Сандански" бр. 70 и Врбоски 
Марјан на ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15-1/33 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (14456) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1666/2000 од 03.04.2000 годи-
на с отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЧИ-
БОЗАН" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Коле Кани-
нски" бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-292881. 

За ликвидатор се определува лицето Ацо Ѓурчинов-
скп од (^копје, ул. "Коле Канински" бр. 5. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од О с н о в н и о т суд С к о п ј е - I - Скоп је (14472) 

- Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1340/99 од 24 01 2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "ФИСТ 96" д.о.о. од Скопје, ДТЦ 
Мавровка, ламела Ц, локал 10, спрат 2 од Скопје, со 
жи-ро сметка 40100-601 -394196. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кип-
ровски. бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (14700) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр 1350/99 од 03.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "АЛБЕКО" 
д.о.о. експорт-импорт.од Скопје, ул. "Народен,Фронт" 
бр. 31/7 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-369983. 

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев, 
ул. "Народен Фронт" бр. 29/5 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (14769) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1365/2000 од 31.01.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија "АЛ-
ТЕКС-КО" д.е.с-, увоз-извоз од Скопје, ул. "Коста Но-
ваковиќ" бр. 1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601 -
272705. 

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев, 
ул. "Народен Фронт" бр. 29/5. 

Се повикуваат доверителите на должникот да1 ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (14770) 

Основниот суд С копје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр 1437/2000 од 22.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало и уноз-извоѕ 
од "СТРУМЕКС" ц.о од Скопје, ул "ЈуриЈ ГагаршГ бр1 

17/3-18 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-146604 
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За ликвидатор сс определува лицето Зоран Давчев, 
ул "Народен Фронт" бр, 29/5 

Се повикуваат доверителите на должници да пг 
пријава т своите побаруван.а во рок од, 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во дв'а примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должници те да ш намир,и долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
лена. а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (147"!) 

Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, обавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1331/99 од 25 01 2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, градежниш-
тво и проектирање "ШАР ПРОЕКТ-20" д.о о. од Тето-
во, ул. "Илинденска" бр 191 од Тетово, со жиро сметка 
41500-601-45148 

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев... 
ул. "Народен Фронт" бр. 29/5. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје . (14772) 

Основниот суд ('копје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1363/2000 од 27.03 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "БИБА 
МАРКЕ! " ц о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Клстве-

ник" бр 2/2-7 од Скопје, со жиро вметка 40100-601 -
33790. 

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев, 
ул "Народен Фронт" бр. 29/5. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван,а во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ"; со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 

; од 3 месеци од денот на последната објава 
Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-

те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена. а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје - Ј - Скопје (14773) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1381/2000 од 02 02.2000 
I илина е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за производство, промет и услуги 

''71А ИТА" ц о експорт-импорт од Скопје, ул "Козле" 
бр 255 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-206567 

За ликвидатор се определува лицето Наумовска Не-
шка, бул "Јане Сандански" бр. 90/2-8. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван,а во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник па РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
о 1 ; месеци од дено! на победната објава 

Се задолжувааг должниците да ш намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена. а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следна'! а објава 

Од Основниот суд Скопје - 1 - Скопје (14757) 

Основниот суд Скопје ! - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1421 2000 од 16 02 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на ЈОЛСМО и мало "ЖАК" 
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ н о од Скопје, ул "Будимпеш-
танска" бр 11-а од СКОПЈС СО жиро сметка 40120-601-
55307. ч - , 

За ликвидатор се определува лицето Никола Чевчи-
ристов од Скопје, бул; "Јане Сандански" бр 88/2-2 
Се повикуваат . доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето' на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена. а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (14778) 

Основниот суд во Куманово, објавува со решение на 
овој суд Л бр 26/97 од 31 12.1999 година, заклучена е 
ликвидациона постапка над должникот Станбена зад-
руга "Мак-Хаус" ПО Куманово. 

По правосилноста на решението . должникот да сс 
избрише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје -1 - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје - 1 - Скопје. (14691) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л .бр. 1646/2000 од 05.04:2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
,Друштво за производство, трговија и услуги "СПАЈС-
КОМПАНИ" Бранкица ДООЕЛ, увоз-извоз од Скопје, 
ул/. "Ѓорче Петров" бр. Б1. лок'10 од Скопје, со жиро 
сметка 40120-601-413509 

За ликвидатор се определува лицето Георгиевска 
Бранкица од Скопје 

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

Се задолжуваат должниците да ги.намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд ( копје - 1 - Скопје. (14853) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 
Трајчев Герасим од с.Оризари Кочани продава ни-

ва во м.в. "Село" КП бр. 635, со површина од 773 м : и 
неплодно во м.и. "Село". КП бр. 635 со површина од 
63 м:. 

Наведениот имот се продава за цена од 3.0(Х) ДЕМ 
во денарска противвредност, по курсот на НБМ што 
важи на денот на плаќањето. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделското 
земјиште право на4 првенство на купување имаат за-
едничките сопственици, сосо,пствениците и соседите 
кои граничат со земјиштето што се продава, се пови-
куваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени "ПОНУДИ но рок од 30 дена од објавувањето на 
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огласот до Мите Паризов с.Пишница. Во спротивно, 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 
Штип. (13920) 

Се продава земјоделско земјиште-нива, построена 
на КП бр. 844, план 4, скица 6, на м.е. "Дарков", класа 
6, површина 1744 м2, КО Пагаруша, сопственост на 
Димитровски Спиро, ул. "Цицо Поповиќ'1 бр. 3/22 од 
Скопје, за цена од 160.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Стојчева, ул."Иван Козаров" бр. 14, 
Општина К.Вода, Скопје. (13297) 

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 
2265, план 12, скица 21, м.е. "Прој Дедес", класа 6, по-
вршина 751 м2, сопственост на Хоџа Камил од- Скопје, 
според ПЛ бр. 465 на КО Рашче за цена од 150,00 
денари за м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул.Т.Петров" бр. 10-а, ло-
кал 2, Скопје. ^ ^ ^ ^ ^ (12803) 

Се модава земјоделско земјиште-ниви построени 
на: КП 981/4, план 5, скица 10, м.в. "Сусерка", класа 3, 
со површина од 7 а и 57 м2, во КО Арачиново, сопстве-
ност на Муарем Ибраимовски од ^Арачиново, Скопје^ 
за цена од 151.400,00 денари, КП 981/3, план 5, скица 
10, м.в. "Сусерка", класа 3, со површина од 7 а и 58 м2, 
во КО Арачиново, сопственост на Екрем Хамиди од 
с.Арачиново, Скопје, за цена од 151.600,00 денари, КП 
981/1, план 5, скица 10, м.е. "Сусерка", класа 3, со по-
вршина од 7 а и 58 м2, во КО Арачиново, сопственост 
на Јакуп Хамит од с.Арачиново, ул. "НО" бр. 29 (по 
ПЛ Јакуп Ибраимовски; Скопје, за цена од 151.600,00 
денари, КГГ980, план 5, скица 10, м.в. "Брест", класа 3, 
со површина од 4 а и 20 м2, сопственост на Ибраим 
Ибраими (по ПЈ1 Ибраимовски Ибраим) и Тефик Иб-
рахими (по ПЛ Ибраимовски Тефик) рд с.Арачиново, 
Скопје, за цена од 84.000,00 денари, 

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

Изјавите,за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Косев Михаил, ул."Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (13355) 

Се продава земјоделско земјиштетнива, на КО Ор-
ман, на КП бр. 589, на м.в. "Водениниште", класа З, 
површина 335ј м2, заведено во ПЈ1 бр. 237 и ПЛ бр. 235 
од 2000 година и скица од претходно мерење бр. 
1101/691 од 29.03.2000 година издадено од РГУ одделе-
ние за премер и катастар, сопственост на Ацевска 
Трајанка, ул. "Речиште" бр. 20, Скопје, за цена од 
25.000,00 ДЕМ. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Љубица моловска, ул. Франклин Рузвелт" 
бр. 44-а, Скопје. (13443) 

Се продава земјоделско земјиште ливада на КП 
бр. 1300 дел 2 на м.е. "Браненвда!\-ЈСласа5;:сд пбвршиг 
на 380 м заведена во ПЛ бр. 518 на КО Грнчари, сопс-
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твеност на Димовски Сандре Блаже од с.Подмочани-
Ресен, за цена од 13.452,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до 'нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, 
Ресен. (13627) 

Се продава земјоделско земјиште-градина на КП 
бр. 1327, план 7, скица 15, м.е. "Чифлик маало", класа 
3, со површина 880 м2 заведена во ПЛ бр. 1205 за КО 
Табановце, сопственост на Спасиќ Љупчо од Косто-
лац, за цена од 60.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Кочевски, ул. "11 Октомври" бр. 4, 
Куманово. (138З5) 

Се продава земјоделско земјицгге-нива на КП бр. 
3496/4, м.в. "Врбице", класа 4, со површина 1900 м2 

опишана во ГОГ бр. 1089 на КО Теарце, нива на КП бр. 
3496, м.е. "Врбица", класа 4, со површина 1900 м2 опи-
шана во П Л бр. 1357 на КО Теарце и нива на КП бр. 
250, м.в. "Црќевиште", класа 4, со површина 7333 м2 

онишана во ПЛ бр. 87 на КО Теарце за сите план УЛ 
бр. 1103-964/1 од 15.03.2000 година, сопственост на Аб-
дији Мехмет од с.Теарце, за цена од 1.897.950,00 де-
нари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр. 76, 
Тетово. ^ ^ ^ ^ (13886) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 
1930/1, м.в. "Страна", класа 4, со површина 763 м2, 
план УП бр. 1103-812/1 од 09.03.2000 година, опишана 
во ПЛ бр. 975 на КО Д.Палниште, сопственост на Ме-
миши Мустафа Меди од с.Д.Палнипгге, за цена од 
152.600,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите ние земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на РМ", нисмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на прнудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр. 76, 
Тетово. ^ (13887) 

Се продава земјоделско земјиште-нива 3/4 три иде-
ални четиртини од КП бр. 306, м.в. "Лигуша", класа 3, 
со површина 2500 м2, план УЛ бр. 1103-473/1 од 21.02. 
2000 година, опишана во ПЛ бр. 55 на КО Стримница, 
сопственост на Исени Ферика Изаир, Исени Ферика 
Јакуп и Исени Ферика Шеип сите од ^Стримница, за 
цена од 440.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр. 76, 
Тетово. ^ ^ ^ ^ ^ ^ (13888) 

г : Се'продаваа ^ѕмфддлекозшфшгге-нива 10/77 од 
КП бр. 278. м.е. " Липала", класа Д, со површина 7668 
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м2, план УП бр. 1103-473/1 од 21.02.2000 година, опи-
шана во ПЛ бр. 26 на КО Стримница, сопственост на 
Сулејмани Рамаданов Назми од ^Стримница, за цена 
од 220.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр. 76, 
Тетово. (13889) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 4900, 
м.в. "Чардак", пасиште класа 4, со површина 1380 м2, 
план УП бр. 1103-416/1 од 24.02.2000 година, опишана 
во ПЛ бр. 2191 на КО Тетово, сопственост на Нај-
денов Кузманов Михаил, ул. "К.Неделковски" бр. 29, 
Скопје, за цена од 165.550,00 денарц. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр. 76, 
Тетово. (13890) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 5080, 
м.в. "Дреновец", лозје класа 2, со површина 1004 м2, 
план УП бр. 11-03/1 од 31.01.2000 година, опишана ,во 
ПЛ бр. 10203 на КО Тетово, сопственост на Вљади Ќе-
рим Исни и Вљади Керим Мусљи и двајцата на ул. 
'107" бр. 43, Тетово, за цена од 160.640,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр. 76, 
Тетово. ^ ^ ^ ^ (13891) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 
345/1, м.в. "Село", класа 4, со површина 247 м2, нива на 
КП бр. 345/2, м.в. "Село", класа 4, со површина 178 м2, 
нива на КП бр. 346, м.в. "Село", класа 4, со површина 
438 м2, за сите план УП бр. 1103-503/1 од 22.02.2000 
година, опишана во ПЛ бр. 210 на КО Д.Лешница, 
сопственост на Ајрули Есата Зулбеар од с.Д.Лешница, 
Ајрули Есата Локман , ул. "К.Ј.Питу" бр. 199, Тетово 
и Фазлиу ж.Имер Шурете за вкупна цена од 258.900,00 
денари. 

С,е повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште г.раничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр. 76, 
Тетово. (13892) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 
11/1, м.в. "Лигуша", класа 3, со површина 2143 м2, и. 
КП бр. 267/дел на м.в. "Лигуша" класа 3 со површина 
од 2500 м2. план УП бр. 1103-740/1 од 06.03.2000 годи-
на, опишана во ПЛ бр. 522 на КО Стримница, сопстве-
ност на Хамзи Шабана Адемсафи и Ибраими Лазим 
Невзат и двајцата од ^Стримница, за цена од 
1.021.960,00 денари. 

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

Изјавите за п р и ф а ќ а њ е на понудата да се достават 
до но.тарот А н е Јовановски , ул . "Илинденска" бр. 76, 
Тетово : т - 1 . . - - , . - (13Н93)" ' 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 402, м.в. 
"Село", ливада класа 5, со површина 701 м', план УП 
бр. 1103-640/1 од 06.03.2000 година, опишана во ПЛ бр. 
бб на КО Синичане, сопственост на Куртиши,Сакипов 
Рефет од с.Синичане, за цена од 350.500,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Анс Јовановски, ул."Илинденска" бр. 76, 
Тетово. (13894) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 435, 
м.в. "Дуге ливаде", класа 2, со површина 6438 м-, план 
УП бр. 1103-640/1 од 06.03.2000 година, опишана во ПЛ 
бр. 553 на КО Камењане, сопственост на Алии Шаќи-
ров Абедин од с.Г.Седларце, за цена од 1.223.220,00 де-
нари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр. 76, 
Тетово.' (13895) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 
788/7, м.в. "Режинка", класа 5, со површина 1796 м2 и 
КП бр. 822/2 на м.в. "Режинка", нива класа 3, 
површина 2171 м2, план УП бр. 1103-792/1 од 08.03.2000 
година, опишана во ПЛ бр. 916 на КО Сараќино, 
сопственост на Абдурахими Адем Илаз од с.Сараќино, 
за цена од 800.900,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на. понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр. 76, 
Тетово (13896) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 
- 1023/3, м.в. "Опал", класа 3, со површина 1800 м:, план 

УП бр. 1103-785/1 од 07.03.2000 година, опишана во ПЈ7 
бр. 2в2 на КО Стримница, сопственост на Елези Џе-
маил Муамет од ^Стримница, за цена од 396.000,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр. 76, 
Тетово. (13897) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 152/3. 
м.в. "Гомуша", ливада класа 3,,со површина 1964 м2. 
план УП бр 1103-1064/1 од 22.03.2000 година, опишана 
во ПЛ бр. 443 на КО Требош, сопственост на Деари 
Елмазов Локман од с.Џепчиште, за цена од 426.140,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр. 76, 
Тетово. „ . К ( 1 3 8 9 8 Ј 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 151„ м.в. 
.... ЈЈ\)луша", ливада класа 3, со површина 3278 м:, инан 
7.УЛ бр. 1103-1043/1 од 21.03.2000 година, опишана во 
- 'ПЛ бр. 1014'на Лребо11Г; сопственост на Мустафи 
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Ибраима Љатиф од сЛЈепчиште, за цена од 255.320,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, УЛ."Илинденска" бр. 76, 
Тетово. ' (13899) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 
7331/1, м.в. "Деребај",-класа 3. со површина 1720 м2 и 
КП бр. 7331/2 на м.в. "Деребај", нива класа 3 со повр-
шина 227 м2, план УП бр. 1103-613/1 од 28.02.2000 го-
дина, опишана во ПЛ бр. 7310 на КО Тетово, сопстве-
ност на Хамзиќ Мељат, ул. "Ј.Сандански" бр. 31, Тето-
во, за цена од .428.340,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, УЛ."Илинденска" бр. 76, 
Тетово. ' (139001 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 72(.' 
/2, м.в. Бунар", класа 2, со површина 3045 м2, план 
УП бр. 1103-999/1 од 20.03.2000 Година, опишана но ПЛ 
бр. 341 на К Р Камењане, сопственост на Бајрами Ра-
мадан Сабит од с.Камењане, за цена од 730.800,00 де-
нари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават, 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр. 76, 
Тетово. (13901) 

Се продава земјоделско земјиште 13/27 идеален 
дел од нива КП бр. 1025, м.в. "Лазарски Пат", класа 1, 
со површина 200(3 м2 и 13/27 идеални дела од нива на 
К'Л бр. 1025,.м.е. "Лазарски Пат" со површина од 525 
м2, заведени во ПЛ бр. 490 на КО Слупчане, сопстве-
ност на Рамадани Шаип, ул. "Црногорска" бр. 38, Ку-
маново, за цена од 140,00 денари за м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски, ул."Доне Божинов" бр. 
11/3, Куманово. (13903) 

Се продава земјоделско земјиште 60/119 идеален 
дол од нива КП бр. 2412, м.в. "Осолница", класа 1, со 
површина 5516 м2 и 60/119 идеални дела од нива на КП 
бр. 5412, м.в. "Смолница" класа 3, со површина од 1400 
м", заведени но ПЛ бр. 179 на КО Слупчане, сопстве-
ност на Деари Амди, с.Слупчане, Куманово, за цена од 
80,(К) денари за м2. 

Со повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спрот ивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавит е за прифаќан,о на-понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски, ул."Доне Божинов" бр. 
11/3, Куманово. (13904) 

Со продава зем јоделско земјиште на К П бр. 286, 
нива 3 класа, со површина 3751 м:, м.в. "Под Џамија", 
опишано во П Л бр. 14 за КО Долна Белица, сопстве-

ност на Тодорка Верушева , за цена од 708.939,00 де-
нари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Виргинија Баута, ул. Струшки кепенци" 
брМ, Струга., (13905) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 7337/2, 
м.в. "Деребој", нива класа 3, со површина 3185 м2 опи-
шано во ПЛ бр. 8068 на КО Тетово, сопственост на 
Садики Назиф Рамадан од с Џепчиште, Тетово, за 
цена од 200.00(Ј,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул."ЈНА ' бр. 41, Тетово. 

(13906) 

Се продава земјоделско земјиште 2/24 идеални де-
ла од: нива КП бр. 12124/1, м.в. "Банево Трло", класа 
4, со површина 8244 м2 и од КП бр. 12124/1, м.в. "Ва-

шево Трло"класа 5, со површина од 3780'м2, заведени 
во ПЛ бр. 71 на КО Куманово,' сопственрст на Злат-
ковиќ Зоран, ул. "29 Ноември" бр. 74 од Куприја, СРЈ, 
Златковиќ Добрица, ул. "Ајдучка Чешма" бр. 238 и 
Златковиќ Милован, ул. "Меланичка" бр. 8, Зрења-
нин, СРЈ, за цена од 150,00 денари за м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски, ул."Доне Божинов" бр. 
11/3, Куманово. , (13907) 

Се продава земјоделско земјиште лозје на КП бр. 
2988, м.в. "Тупан", класа 3, со површина 677 м2, ЛОЗЈО 
на КП бр. 2990, м.е. "Тупан" класа З,-со површина од 
1286 м2 и шума на КП бр. 2990, м.е. "Тупан класа 4, 
заведени во ПЛ бр. 1199 на КО Матејче, сопственост 
на Маџевиќ Слободан, с.Матејче, Куманово, за цена 
од 90,00 денари за м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илијевски, ул."Доне Божинов" бр. 
11/3, Куманово. ^ ^ ^ ^ ^ . (13908) 

Се продава земјоделско земјиште-овошна градина 
на КП бр. 165/15, м.е. "Луково", класа 4, со површина 
320 м? заведена во ПЛ ор. 833 на КО Проевце, соп-
ственост на, Милковски Светислав, ул. "6 Април" бр. 
27, Куманово, за цена од 150,00 денари за м2. 

Со повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што ,се продава, во рок од 30 дона од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на РМ", писмоно да со 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство, 

Изјавите за прифаќање на понудата да со достават 
до нотарот Мицо Илиевски, ул."Доно Божинов" бр. 
11/3, Куманово. (13909) 

Со продава недвижен имот во КО Долно Косовра-
ети-Дсбарско и тоа: КП бр. 251, шума, м.в. "Нараон", 
со површина 904 м2, КП бр. 252, пасиште, м.в. "Нара-
ен", со површина 1907 м2 и КП бр. 253, шума, м.в. "На-
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раен", со површина 407 м2, сопственост по 1/2 идеален 
дел на Рустемоски Асан и Рустемоски Назлија од 
с.Долно Косоврасти, Дебарско, за цена од 199.640,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Прапанику Мухамет, ул."Атанас Илиќ" 
бр. 2, Дебар. (13910) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 90, м.е. 
"Горно старче", нива, класа 5, со површина 4893 м2, во 
КО Хаме Кривци по ИЛ бр. 40, сопственост на Дика 
Менсур, Деоар, за цена од 120.00,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Агрон Чутура, ул.'Атанас Илиќ" бб, 
Дебар. (13911) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 165, м.в. 
"Д.Парешко Поле , култура нива 11000, класа 5, со 
површина 2164 м2, во ЌО Пареши, по ИЈ1 бр. 21, соп-
ственост на Тале Беџет, Деоар, за цена од 201.380,00 
денари. — . 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Агрон Чутура, ул.'Атанас Илиќ" бб, 
Дебар. ^ (13912) 

Се продава земјоделско земјиште-ливада на КП 
бр. 506, м.в. "Село", класа 4, со површина 1236 м2, за-
ведена во ПП бр. 69, за КО Избишта, сопственост на 
Ѓоргиевски Сотир од с.Избишта-Ресен, за цена од 
48.575,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. Ленинова" бр. 67, 
Ресен. (13913) 

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 
247, м.е. "Горица", класа 6, со површина 4724 м2, заве-
дена во ПЛ бр. 338 за КО Подмочани, сопственост на 
Тозиевска Ахил Фанија од Ресен, за цена од 250.844,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите ние земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на РМ", нисмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на прнудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. Ленинова" бр. 67, 
Ресен. (13914) 

Се продава земјоделско земјиште-лозје на КП бр. 
906, дел на м.е. "Село", класа з, со површина 970 м , 
заведена во ПЛ бр. 414, за КО Долно Дупени, 
сопственост на Пајковски Стефан Цане од Ресен, за 
цена од 70.713,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен,весник на РМ", писмено да се 

изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно то 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул.'Ленинова" бр. 67, 
Ресен. / (13915) 

Се продава земјоделско земјиште-ливада на КП 
бр. 1059, дел 1 на м.е. "Карасмајлица", класа 2, со по-
вршина 512 м', заведена во ПЛ бр. 983, за КО Царев 
Двор, сопственост на Поповски Пандев Сергеј од 
Скопје, за цена од 2.500 ДЕМ. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул.'Ленинова" бр. 67, 
Ресен. ^ ^ ^ ^ (13916) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 
1448, на м.е. "Голец", класа 5, со површина 3456 м2, за-
ведена во ПЛ бр. 210, за К О Болно, сопственост на 
Божиновски Нанчо од с.лева Река, Ресен, за цена од 
163.123,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул.'Ленинова" бр. 67, 
Ресен. (13917) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
966, на м.е. "Неволани", интензивно лозје со површи-
на 1619 м2, во КО Корешница, сопственост на Петров 
Душан, ул. "Првомајска" бр. 17, Демир Капија, за цена 
од 32.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело, ул."Маршал Тито" бр 138, 
Неготино. . (13918)/ 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 479838/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Гезим Самакова, с. Визбегово,Скопје. (14782) 
Пасош бр. 1040814/97,издаден од УВР Скопје на име 

Денис Канрарџи, ул.и7 јули" бр. 17,Скопје. (14784) 
Пасош бр.366080, издаден од ОВР - Кичево на име. 

Златевски Стојан, с. Вранештица,Кичево. (14797) 
Пасош бр. 1211247, издаден од УВР - Битола на име 

Пофповски Игор,ул."Партизанскамбр.87/11 ,Битола. 
'Пасош бр.0780034/95.,издаден од УВР - Штип на име 
Костовски Косто,с. Драгоево,Штип. (14801) 
Пасош бр. 129915/93,издаден од УВР ^ Скопје на име 

Фехо Ујкановиќ,ул."Пушкиноваибр.4/3-1,Скопје.(14835) 
Пасош бр. И17386/98,издаден од УВР - Скопје на име 

Кировски Александар,ул."Волгоградска"бр. 7/2,Скопје. 
Пасош бр.0199653/93,издаден од УВР - Гостивар на 

име Јонузи Јусуф, с. Сенокосе-Неготино,Гостивар. 
Пасош бр. 1139353/98,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Рамадани Фадиљ,4 с.Сарај, ул."20"бр.80,Скопје. (14856) 
Пасош бр. 018705,издаден од УВР - Велес на име 

АБДИОВСКИ Мустафа, с.Мелница,Велес. (14863) 
Пасош бр. 537680/94,издаден од УВР - Скопје на име 
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Авдиќ Нусрет, ул. "Струмпчка"бр 16/2-27,Скопје.(14870) 
Пасош бр. 1356358/2000,издаден од УВР - Скопје на 

име Огњен Јованов,ул."К. Металец"бр. 1/2-3,Скопје. 
Пасош бр.0948028,издаден од ОВР - Радовиш на име 

Ибраимов Фариз, с.Конче,Радовиш. (14872) 
Пасошбр.0779062 на име Инков Дејанчо,Радовиш. 14X73 
Пасош бр. 957322/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Мехмедали Ајдар,ул."М.Тито" бр. 89,^Арачиново, 
Скопје. ' (14874) 
Пасош бр.1109515 на име Стојкоска Светлана,Гос-

тивар. (14877) 
Пасош бр.595394 на име Камбери Сенат,с Топлица, 

Гостивар. (14880) 
Пасош бр 2269/8 на име Зендели Суит,с. Форино,Гос-

тивар. (14881) 
Пасош бр. 747634/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Џевџет Ќаиловски, с. Страхојадица,Скопје. (14884) 
Пасош бр. 1235287/99,издаден од УВР - СкопЈе на име 

Менсур Мемеди,с. Љуботен,Скопје. (14887) 
Пасош бр. 1343195/2000,издаден од УВР - Тетово на 

име Ибрахим Сулемани, с. Гермо,Тетово. (14888) 
Пасош бр. 932933/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Имран Османи,ул."С. Ковачевиќ"бр. 123,Скопје. (14889) 
Пасош бр. 1158128/98,издаден од УВР - Скопје на име 

Благица Павловска,ул."В. Јоциќ" бр. 12 а/1 -5,Скопје. 
Пасош бр.716721 на име Павловски Зоран ул."Нерет-

ва '^ .! ,Велес. (14893) 
Пасош бр.0185797 на име Спахију Љутви,Дебар.( 14894) 
Чек бр. 0080003820915, од тековна сметка бр. 12525926, 

издаден од Комерцијална' банка АД Скопје на име 
Тодороска Јагода,Скопје. (14796) 
Чекови бр. 328895 и 328909, од тековна сметка 

бр2943130, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Товска Ружица, Скопје. (14799) 
Чек бр.2525624, од тековна сметка бр. 10191/17,издаден 

од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на 
име Зоран Живков,Штип. (14808) 
Чекови бр.4227703 и 4227702, од тековна сметка бр. 
13241150, издадени од Комерцијална банка а.д! -Скопје 
на име Виолета П опова,бул.мАВНОЈмбр. 106-3/20, 
Скопје. (14851) 
Чек бр. 0060003989386, од тековна сметка бр. 12462484, 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Радовановиќ Флорина,Скопје. (14891) 
Работна книшка на име Кокозов Трифун, с. Негорци, 

Гевгелија. - (14803) 
Работна книшка на име Јованов Александар,Свети 

Николе. (14806) 
Работна книшка на име Перл Давчев,Свети Николе. 
Работна книшка на име Ристевска Елизабета,Битола. 
Работна книшка на име Бицевски Благој,Бптола.14817 
Работна книшка на име Цако Мудедин,Гостивар. 14821 
Работна книшка бр.9855 на име Чапкуновски Нездет, 

Ресен. , (14825)' , 
Работна книшка на име Розета Сокол ова,Кочани. 14826 
Работна книшка на име Кундорџиева Н. Силвана, Ка-

вадарци. (14840) 
Работна книшка на име Богоевски Николче,Битола. 
Работна книшка на име Казим Медиу,с.Отушиште,Те-

тово. (14848) 
Работна книшка на име Влахова (Трпковска) Лидија, 

Скопје (14855) 
Работна книшка на име Валентина Зембра,Скопје. 
Свидетелство на име Митко Стојановски, с Град,Дел-

чево. (14804) 
Свидетелство за 8 одделение на име Плашев Миле, 

Виница. (14809) 
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Свидетелство за 8 одделение на име Ванчо Глигоров, 
с. Соколарци,Берово. (14811) 

. Свидетелство на име Димче Андреевски,Пехчево. 
Свидетелство на име Николов Игор, ул "Енгелсова" 

бр. 1/3,Штип. (14814) 
о Свидетелство за 3 година на име Петре Јанковски,ул. 
"Сараевска"бр.37,Велес. (14815) 
Свидетелство за 5 одделение,издадено од ОУ "Јонче 

Смугрески"-с. Обршани на име Козароски Атанас, 
с.Обршани,Прилеп. (14818) 
Свидетелство за 6 одделение,издадено од ОУ "Јонче 

Смугрески"-с. Обршани на име Козароски А. Тодор, 
^Обршани, Прилеп. (14820) 
Свидетелство на име Елпнп Ќефсер,Гостивар (14822) 
Свидетелство за 8 одделение на име Бизевски Душко, 

ул. "Младинска"бр.23,Пехчево. (14828) 
Свидетелство на име Ивановски Тони,Делчево.(14829) 
Свидетелство на име Арсовска Ленче,Делчево.(14830) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ахмедоскн Илија, 

с. Подгорци,Струга. (14831) 
Свидетелство за 8 одделение на име Куртишн Рамадан 

с. Радолишта,Струга. (14832) 
Свидетелство на име Елмази Верим.е Калишта, 

Струга. (14833) 
Свидетелство на име Изејроски Нукрет, с.Дворци,Ма-

кедонски Брод. (14841) 
Свидетелство на име Назифе Салихи,Тетово. (14845) 
Свидетелство на име Усеини Есма,с. Теарце,Тетово. 
Свидетелство на име Агуши Рамзије, с. Теарце,Те-

тово. (14847) 
Свидетелство,издадено од ОУ "Кирил Пејчиновиќ"-

Скопје на име Деимчевска Наза, с.Нова Брезница, 
Скопје. ' (14854) 
Свидетелство на име Шабани Гзим,с. Желино,Тетово. 
Свидетелство на име Несвије Емурлахи, с. Желино, 

Тетово. (14858) 
Свидетелство на име Шабани Сехадете, с. Желино, 

Тетово. (14859) 
Свидетелство на име. Изеири Изеир, с. Скудриње, 

Гостивар. (14861) 
Ученичка книшка на име Бекиров Самет, с. Горно 

Јаболчиште,Велес. (14802) 
Сообраќајна дозвола на име "МИ Транс",Берово.14812 
Диплома на име Валдета Авдиу, Блок 82 7А1/6,Те-

тово. ' . (14823) 
Диплома на име Ѓурчиноска Перса,ул."Д.Влахов"бр.30 

Гостивар. (14824) 
Диплома за средно образование на име Благашовска 

Весела,ул."М.Пијаде"бр.55,Берово. (14827) 
Диплома за 4 степен на име Трајанова Силвија, ул. 

" А.Макеонски"бр.2/5,Радовиш. (14834) 
Диплома на име Трајанов Јовица, с. Аргулица,Штип. 
Диплома на име Бибе Ходаи,ул."Полог"бр.31,Тетово. 
'Диплома на име Рамадани Јетмир,с. Камењане,Тетово. 
Диплома на име Арифи Абдуселам,Гостивар. (14860) 
Здравствена легитимација на име Јанинков Кирил, 

ул."Х.Карпош"бр.41/8,Штип. (14805) 
Книшка на име Калашинац Рамиз,е. Оризари,Велес. 
Книшка на име Петреска Слаѓана,ул."Б.Кидрич" 

бр.51/4,Кичево. (14843) 
Работна книшка на име Постолова Клара, ул."Охрид-

ска" бр.3-9,Кочани. (14752) 
Работна книшка на име Фикнете Нухи,с Радуша, 

Скопје. (14755) 
Работна книшка на име Савеска Билјана,Прилеп. 14765 
Работна книшка на име Бошњаковски Мартин,Скопје 
Работна книшка на име Виолета Богојеска,Скопје 
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Работна книшка на име Славковиќ Стојче, с,'Куче-
виште,Скопје (14775) 
Работна книшка на име Симонов Ангеле,Скопје 14776 
Работна книшка на име Мирсад Куртановиќ,Скопје. 
Работна книшка на име Наумовска Роза,Скопје. 14780 
Воена книшка на име Манасиев Трајче,ул."Љ. Сан-

т о в ' ^ . 111,Кочани. (14751) 
Свидетелство^ на име Циневски Димитар,ул "Илинден-

ска" бр.31,Пехчево. (14753) 
Свидетелство за 2 година на име Кустри Муса, с. 

Добовјане,Струга. . (.14754) 
Свидетелство на име Мирлинда Насуфи,с Велешта/ 

Струга. (14758) 
Свидетелство на име Емилија Стиоцева,с. Злеово, 

Радовиш. -X14759) 
Свидетелство за 8 одделение на име Атанасов Мите, с 

Калуѓерица,Радовиш. (14760) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Кирил и . 

Методиј" на име Арсов Владо, ул. "Брегалничка'^.46, 
Штип. ' (14762) 
Свидетелство на име Гаврилова Канда,с.Зрновци,Ко-

чани. (14764) 
Свидетелство за 8 одделение на име Шифери Лулзиме, 

с. Калиште,Неготино. (14766) 
Диплома за 4 степен електро насока на име Сара-

мендов Даниел,Радовиш. (14761) 
Книшка на име Седиу Тариќ,с.Зајас,Кичево. (14763) 
Престанок на вршење дејност по упис бр.22-253/98 

издаден од Министерство за стопанство ПОЕ - Чаир -
Скопје на име Фризерскисалон - Биљана Смоковска 
ТД Живко Брајковски,Скопје. (14781) 
Даночна картичка бр.40309983423 ^,издадена од Упра-

ва за приходи" Скопје на име Фонд за локални патишта 
при ОпштинаСоппште,Скопје. (14750) 
Даночна картичка бр.4030992249138,издадена од Упра-

ва за јавни приходи - Скопје на име Претпријатие "Ма-
елинг"ц.о. експорт-импорт ,Скопје. (14779) 
Пасош бр, 518159/94 па име Андриеска Зорица, ул. 
Т.Дслчел" бр.256, Тетово (14908) 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал Скијачки 
центар „Заре Лазаревски" АД - Маврово 

О Б Ј А В У В А 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 28.03.2000 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се изврши 
со непосредна спогодба. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и дурански правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
Скијачки центар „Заре Лазаревски" АД - Маврово, с. 
Маврово или во Агенцијата на Република Македонија 
за приватизација секој работен ден од 08 до 14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ГП „Кораб" 
- Дебар 

О Б Ј А В У В А , 
Дека Комисијата на Владата на Република Македо-

нија за трансформација на претпријатија со општествен 

капитал, на седницата одржана на 28.03.2000 година, 
донесе Одлука за трансформација на претпријатието, 
во согласност со Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се изврши 
со продажбана идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
ГП „Кораб" - Дебар, или во Агенцијата на Република 
Македонија за приватизација секој работен ден од 08 до 
14 часот. 

Врз основа на член 622 од Законот за трговските 
друштва, управниот одбор на Друштвото за меѓуна-
родна и внатрешна шпедиција со јавни и царински скла-
дишта ФЕРШПЕД АД Скопје, на ден 4.11.1999 година, 
донесе 

ПЛАН ЗА СПОЈУВАЊЕ, ОДНОСНО ПРИПОЈУ-
ВАЊЕ НА ДРУШТВО КОН ПОСТОЈНО ДРУШТВО 

1. Форма, фирма и седиште на друпггвата-учесници 
во принојувањето: 

Учесници во припојувањето се: 
а) Друштво за хотелиерство и туризам ХИТ Ферш-

пед д.о.о.е.л. Скопје (понатаму: ХИТ Фершпед д.о-
.о.е.л. Скопје), со седиште на ул. „Октомвриска рево-
луција" бб во Скопје, и 

б) Друштвото за меѓународна и внатрешна шпеди-
ција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД 
Скопје (понатаму: ФЕРШПЕД АД Скопје), со седиште 
на ул. „Народен фронт" број 17 во Скопје. 

2. Намерите, целта и условите на принојувањето 
Друштвото ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје, се при-

појува кон ФЕРШПЕД АД Скопје кој е негов основач, 
од што произлегува нивната тесна економска поврза-
ност. 

Причини за принојувањето се: 
- во работењето и организациона поставеност на 

ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје, сите набавки и услуги 
за друштвото се вршат преку Секторот за трговија на 
основачот и истите потоа се рефактурираат на ХИТ 
Фершпед д.о.о.е.л. Скопје, 

- книговодственото и финансиското работење на 
ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје го водат стручните 
служби на основачот; со зголемување на обемот на 
работа на ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје зголемен е и 
бројот на документи за книжења, плаќања, наплати во 
двете друштва - основачот и ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. 
Скопје, 

- Законот за данокот на додадена вредност, чија 
примена започнува на 1.4.2000 година, наметнува нов 
систем на работа, пресметка и плаќање на даноците кој 
бара максимална ажурност на финансиското работење. 
Со оглед на организационата поставеност и бројот на 
вработените во двете друштва, би можела да биде дове-
дена во прашање ажурноста во извршувањето на обвр-
ските кои произлегуваат од Законот за данокот на до-
дадена вредност. 

Имајќи ги во вид наведените причини, припојува-
њето има за цел да се намалат финансиските и матери-
јалните трошоци на работењето, да се избегаат мож-
ните недостатоци во работењето, со што ќе се зголемат 
финансиските ефекти од работењето. 

Со припојувањето, целокупниот имот на ХИТ 
Фершпед д.о.о.е.л. Скопје, се пренесува в^ФЕРШПЕД 
АД Скопје. По завршување на постапката за напоју-
вање престанува да постои правниот субјективитет на 
Друштвото за хотелиерство и туризам ХИТ Фершпед 
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д.о.о.е.л. Скопје. Сите вработени во ХИТ Фершпед 
д.о.о.е.л. Скопје ќе се префрлат во ФЕР1ИПЕД АД 
Скопје. 

З. Вредноста на активата и пасивата што се прене-
сува на ФЕРШПЕД АД Скопје 

Согласно извршената проценка на вредноста на ка-
питалот и билансот на состојба изготвен за потребите 
на принојувањето со состојба 31.12.1999 година, во 
ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје, утврдена е следната 
состојба: 

Вкупна актива 
Вкупно обврски 
Вредност на капиталот 

Денари 
947.302.273,00 
15.597.322,00 

931.704.551,00 

ДЕМ 
30.564.941,00 

503.251,00 
30.061.690,00 

Активата на ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје изне-
сува 947.302.273,00 денари, а се состои од: 
- Градежни објекти 593.594.066,00 денари 
- Деловна опрема 21.688.699,00 денари 
- Транспортни средства 990.233,00 денари 
-Други средства за работа 2.944.821,00 денари 
- Долгорочни финансиски вложувања 

5.000.000,00 денари 
-Залихи 11.536.729,00 денари 
- Краткорочни побарувања од работењето 

184.971.885,00 денари 
- Други краткорочни побарувања 910.963,00 денари 
- Хартии од вредност, парични средства и активни вре-
менски разграничувања 25.304.907,00 денари 

Обврските на ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје изне-
суваат 15.597 322,00 денари, и се состојат од: 
- Краткорочни обврски од работењето 

1.585.635,00 денари 
- Други краткорочни обврски 14.011.687,00 денари 

Со принесувањето, ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје 
во ФЕРШГПрД АД Скопје ја пренесува вкуината актива 
и вкуините обврски на друштвото, утврдени во Извеш-
тајот за проценка на вредноста на ХИТ Фершпед 
д.о.о.е.л. Скопје (дадена во прилог^на планот). 

4.Начин на преземање на удели и дата од која смет-
ководствените операции ќе се сметаат за извршени 

Со оглед на тоа што ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје 
се принојува кон својот основач - ФЕРШПЕД АД 
Скопје, целокупниот имот, односно вкупната актива и 
вкуините обврски кои со припојувањето се пренесуваат 
на ФЕРШПЕД АД Скопје се всушност негова сопстве-
ност. Од тие причини нема преземање на удели, од-
носно акции кои би давале право на учество во добив-
ката. 

Сметководствените операции во двете друштва -
ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје и ФЕРШПЕД АД 
Скопје ќе се сметаат за извршени под датум 31 декем-
ври 1999 година. 

5. Посебни права признати на носителите на хартин 
од вредност 

Со принојувањето на ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. 
Скопје кон ФЕРШПЕД АД Скопје, во смисла на член 
622 став 7 од Законот за трговските друштва не се 
утврдуваат посебни права на носителите на хартии од 
вредност. 

6. Доставување на Планот за принојување до реги-
старскиот суд 

Планот за принојување ќе се достави до регистар-
скиот суд - Основен суд Скопје I во Скопје и истиот ќе 
се објави. „ 

Претседател на 
Управен одбор, 

Трајковска Кираца, с.р. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 42 од Законот за јавните набавки 
(„Сл. весник на Република Македонија" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на Министерството за сто-
панство објавува 

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 4/2000 
ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ ПРОСПЕКТИ -
ПРОГРАМСКИ ОРИЕНТИРАНИ ЗА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗЛОЖБАТА ЕХРО 2000 ШТО 

ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ХАНОВЕР 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач 
1.1. Министерство за стопанство 
1.2. Седиште на Министерството за стопанство е во 

Скопје, адреса ул. „Боте Боцевски" бб. 

2. ПОНУДУВАЧ 

Право да поднесува понуда има секое заинтереси-
рано домашно правно лице кое е регистрирано за 
вршење на графичка дејност. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 

I. Печатење на проспект за Македонија со следниве 
карактеристики: 

Технички карактеристики: 
Формат: А4 
Обем: 24 страници корица 
Печат: колор 4+1 
(внатрешниот дел се печати во колор со текст на 

англиски јазик. Содржината е составена од 6 фотогра-
фии со различни димензин). 

Хартија: корица, кунздрук - мат 250 гр. 
внатрешни страни; кунздрук мат 135 гр. 
Тираж: 20.000 примероци 
- изработка на графичко ликовно решение на про-

спектот. 
- графичка подготовка и изработка на фотолити. 
П. Печатење на двојазичен (англиско-германски) 

општ проспект за Македонија 
Технички карактеристики: 
Формат: 11,5 см. х 20,5 см. 
Обем: 24 страници ^ корица 
Печат: колор 4+1 
(внатрешниот дел се печати во колор со двојазичен 

текст. Содржината е составена од 30 фотографии со 
различни димензии) 

Хартија: корица, кунздрук-мат 150 гр. 
внатрешни страни, кунздрук-мат 135 гр. 
Тираж: 20.000 примероци 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

- назив на понудувачот, 
- вкупна цена поединечно за првиот и за вториот 

проспект изразена во денари, 
- рок на испорака 20 мај 2000 година, 
- начин и услови на плаќање, 
- гаранција за квалитет и ефикасност. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ : 
- квалитет 50 бода 
- цена 25 бода 
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-технички квалитет 15 бода 
- начин и услови на плаќање 10 бода 

6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-
ДУВАЧОТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 43 ОД ЗА-
КОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО ТРЕБА ДА ПРИЛОЖИ: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на Платниот 

промет не постар од 6 (шест) месеци, 
- изјава дека понудувачот не е под стечај, односно 

ликвидација потпишана од одговорното лице на понуду-
вачот и дека не е изречена мерка за безбедност - за-
брана за вршење дејност, 

Документот за бонитет, подносителот на платниот 
промет треба да го достави во оригинален примерок 
или како конија заверена од нотар. 

7. ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА која понудувачот за-
должително треба да ја приложи во ковертот со ознака 
„Документација". 

Примероци од слични печатени материјали во ко-
лор-печат, како референца на печатницата. 

8. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

Рок за доставување на понудите е 7 (седум) дена од 
денот на објавувањето на Барањето во средствата за 
јавно информирање. 

Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишана од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 

Понудите треба да се доставуваат до Архивата на 
Министерството за стопанство или по пошта на адреса: 
ул. „Боте Боцевски" бб - Скопје. 

Понудата се доставува во затворен коверт кој во 
себе содржи два затворени коверти. 

Едниот од внатрешните коверти ја содржи понудата 
и носи ознака „ПОНУДА", а другиот внатрешен ко-
верт ја содржи документацијата и ја носи ознаката ,ДО-
КУМЕНТАЦИЈА". 

На предната страна од ковертот на горниот лев агол 
да биде назначено „НЕ ОТВОРАЈ" како и бројот на 
барањето, а во средината на ковертот треба да биде 
означена адресата на набавувачот. 

Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние 
кои не се изработени според пропозицијата на бара-
њето, нема да бидат разгледувани. 

Секој субјект може да учествува само со една по-
нуда. 

Поблиски информации во врска со ова барање може 
да се добијат во Министерството за стопанство, Сектор 
за угостителство и туризам на ул. „Боте Боцевски" бб -
Скопје и на телефон 220-655. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 16 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 

јавни набавки на Министерството за трговија објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 ЗА ИЗРАБОТКА НА 
МАРКЕТИНГ ИСТРАЖУВАЊА . 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Нарачател на повикот е Министерството за 
трговија на Република Македонија, со седиште на 
улица Јуриј Гагарин" бр. 15 - Скопје. 

1:2; Предмет на отворениот повик е изработка на 
маркетинг истражувања: 

- истражување на потенцијалот на македонското 
стопанство, заради идентификација на сектори (произ-
води и услуги) конкурентни на светскиот пазар; 

- одредување на целни пазари за избраните произ-
води; 

- развој на стратегијата за настап на целннте пазари 
за одбраните производи (анализа на конкуренција, ка-
нали за дистрибуција, политика на цени, промоција). 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица, регистрирани за дејноста во согласност со 
повикот. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 и 18 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98). 

2. ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПОНУ-
ДАТА 

2.1. Понудата треба да содржи: 
- Назив на понудувачот, адреса и седиште; 
- План и методологија на истражувањата (оние на 

секоја фаза); 
- Термински план за изработка на истражувањата-

време за спроведување на секоја фаза пооделно и 
вкупно време за нивно извршување; 

- Финансиски план-поединечна цена на сите фази и 
вкупна цена на изработка, со засметан данок на промет 
и услуги; 

- Начин и услови на плаќање; 
- Рок на важност на понудата; 
- Референтна листа за досега изведени работи од 

ваков вид; 
- Техничка опременост и 
- Кадровска структура. 
2.2. Кон понудата понудувачот задолжително треба 

да ја приложи следната документација; 
- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет согласно член 22 од Законот 

за јавните набавки, изготвен и издаден од носителот на 
платниот промет. 

Странско правно или физичко лице, кое се јавува 
како понудувач, го доставува сертификатот за бонитет 
издаден од професионално репрезентативно тело на ин-
дустријата, трговијата, земјоделството или на професи-
онално здружение, или ревизорски извештај од стран-
ска ревизорска институција. 

- доказ дека понудувачот не е во стечај или во 
процес -на ликвидација - Потврда од надлежен Осно-
вен суд; 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана на вршење дејност (из-
вод од судска евиденција - Уверение од надлежен Осно-
вен суд - Оддел за прекршоци). 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-
кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на изводот од регистрација на дејноста кој може да 
се достави како копија. 

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 

- Квалитет на веќе изработени проекти 
преку презентација на истите 35 бода 
-Цена 25 бода 
- Рок на изведба 20 бода 
- Начин и рок на плаќање 20 бода. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ: 

4.1. Рок на доставување на понудите е 14.04.2000 
година. , 
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4.2. Понудата и другата документација се доставу-, 
ваат согласно член 53 и 54 од Законот за јавните на-
бавки. 

4.3. Понудувачите, согласно член 54 став 1 од Зако-
нот за јавни набавки, понудите треба да ги испраќаат во 
еден оригинален примерок, со пропратен документ кој 
е заверен и со потпис од одговорното лице на понудува-
чот! . " "" , 

4.4. Рокот на важност на понудите да не е помал од 
60 дена од денот на нејзиното отворање. 

Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во Архивата на Министерството за трговија, најдоцна 
до 14.04.2000 година, до 12 часот, со задача да се обез-
бедат докази за датумот на предавањето на понудата. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние не се изработени според пропозициите на отворе-
ниот повик и кои не ги содржал бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 18.04.2000 година, со почеток во 12 часот, во просто-
риите на Министерството за трговија, ул. ,Јуриј Гага-
рин" бр. 15 - Скопје, на втори кат, во големата сала. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14, 15 и 16 од Законот за јавните" 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки за Проектот за1 Рехабилитација и пре-
структуирање на наводнувањето при Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, обја-
вува: 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 11/2000 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

СТРУЧЕН НАДЗОР НАД ИЗВЕДБА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. НАБАВУВАЧ: Тим за водење на Проектот реха-
билитација и преструктуирање на наводнувањето при 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, со седиште на ул. „III Македонска бригада" 
бр. 10 - Скопје, П.фах 461; 
1.2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: Вршење на стру-
чен надзор над изведба на градежни и градежно-занат-
ски работи за реконструкција - санацијата ХМС Тик-
веш лев магистрален канал за наводнување, делница од 
км 134-843 до км 48+353 и десен магистрален канал, 
делница од км 13+472 до км 23 + 667, градежен договор 
бр. 1СВ-Ѕ\УС 108; 
1.3. Обемот и рокот за и зведување на работите"вршење 
на стручен надзор с даден во Тендерската документа-
ција; 
1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, 
1.5. Право на учество имаат сите физички и правни 
лица регистрирани за ваков вид работи, чие седиште с 
во Република Македонија, 
1.6. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
" Цена 20 посна 
- техничка оспособеност и искуство на 

претпријатието 30 посна 
- техничка оспособеност и квалификација 

на предложените лица .1 40 поени 
- бонитет на понудувачот 10 посна 

2. РОКОВИ 
2.1. Рок за поднесување на понудите: 15 дена од денот 
на објавувањето во последното сродство за јавно ин-
формирана; 
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2.2. Рок на важност на понудите: 30 дена од денот на 
отворање на понудите 

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
з.1. Тендерската документација како и видот и обемот 
на градежните и градежно занатските работи за кои 
треба да се врши надзор, може да се види и подигие без 
надоместок во канцеларијата на Тимот за водење на 
Проектот, при Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, ул. „III Македонска брига-
да" бр. ГО Скопје. 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да содржи пресметка со понудени 
единични цени по позиции и вкупна цена на понудата 
(нето.вредност и вредност со данок), према прилог Ц и 
Д рд тендерската документација. 
4.2. Кон понудата треба да се приложи и придружна 
документација согласно член 43 од Законот за јавни 
набавки; 
- Копија на извод од регистрација на дејност на понуду-
вачот; 
- Документ за бонитет од носителот на платниот про-
мет; 
- Изјава на понудувачот дека не е под стечај или во 
процес на ликвидација, потпишано од одговорното 
лице на понудувачот. 
4.3. Кон понудата треба да се приложи и дополнителна 
документација: 
- Референтна листа на претпријатието за досега извр-
шени надзори над изведба или реконструкција; 
- Отисок на технички лица кои ќе бидат вклучени во 
извршување на работите со нивна референтна листа за 
квалификација, работно искуство и искуство во надзор/ 
изведува!ве/проектирање на таков вид објекти. 

5 ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата треба да ги содржи сите податоци назна-
чени во повикот, 
5.2. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок кој треба да биде заверен и потпишан од одговор-
ното лице на понудувачот, 
5.3. Понудата и другата документација се доставуваат 
во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да 

стои ознака „не отворај" и бројот на повикот. 
Во средината на ковертот треба да биде назначена точ-
ната адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи 
никаква ознака со која би Можел да се идентификува 
испраќачот, односно понудувачот. 
Во затворениот коверт треба да има уште два затво-
рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт 
ја содржи понудата од точка 4.1. на отворениот повик и 
и.ки ознака „Понуда" а другиот внатрешен коверт ја 
содржи придружната и дополнителната документација 
и носи ознака „Документација" и точна адреса на 
испраќачот - понудувачот. 
5.4. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на Тимот за водење на Проектот за рехаби-
литација и преструктуирање на наводнуваното при Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство ул. „III Македонска бригада" 10, 1000 Скопје, 
но најдоциа до денот и часот на јавното отворање на 
понудите. 

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
6.1. Јавното отворал,е на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе биде извр-
шено на 26 април 2000 година (среда) со почеток во 
12.00 часот во просториите на набавувачот, ул. „111 
Македонска бригада" бр. 10 - Скопје, 
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7, ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Понудите кои не се пристигнати или предадени во 
рокот, како и оние кои не се изработени според позици-
ите во отворениот повик, нема да бидат разгледувани; 
7.2. Понудите кои не ги содржат бараните податоци ќе 
се сметаат за нецелосни и нема да со-земаат за разгледу-
вање; 
7.3. Секој субјект може да учествува само , со една по-
нуда. 
Дополнителни појаснувана може да се добијат на теле-
фон: 111-205. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Репу-
блика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-19/80 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 
1. Набавувач на отворениот повик е Министерството за 
одбрана ул. „Орце Николов" бб Скопје 
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на: 
2.1. Свежо овошје и зеленчук, леб, бурек, крофни, 
еклери, свежо месо и јогурт за потребите на гарнизон 
Велес - (видови и количини наведени во Список бр. 1) . 

Свежо овошје и зеленчук, леб, бурек, крофни, 
еклери, јогурт за потребите на гарнизонот Криволак 
(видови и количини наведени во Список бр. 1.) 
2.3. Снисокот бр. 1 со одредените колинини и други 
потребни елементи може да се види и подигие во Мини-
стерството за одбрана ул. „Орце Николов" бб Скопје, 
во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба бр. 512 или 
кај одговорното лице од Одделението за интендантско 
обезбедување во просториите на напред наведените 
гарнизони. 
2.4. Повикот е јавен отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
2.5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавните набавки. 
2.6. Можност за поделба на набавката по видови на 
производи. 

3. Содржина на понудата: 

- цена со пресметан данок. Данокот да е посебно 
пресметан и искажан во цената, 

- начин и услови на плаќање, 
- квалитет, 
- за свежото овошје и зеленчукот рабат на утврдена 

пазарна цена. 

4. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот с должен да ја достави след-
ната придружна документација во оригинални примеа 
роци заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет („Службен весник на РМ" бр. 
32/98), 

- изјава дека понудувачот не с под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното 
лице на понудувачот, 

- документ дека не с изречена мерка на бсзбсдност-
забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производство и 
испорака на бараните производи. 

5. Доставување на понудата 

Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од За-
конот за јавните набавки („Службен весник на РМ" бр. 
26/98). 

Понудувачите се должни понудите да ги достават на 
лице место на денот на јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6. Критериум за избор на најповолен добавувач: 
- квалитет - 40% 
- цена - 30% 
- начин и услови на плаќање - 10% 
- техничко технолошки можности за производство и 

испорака - 20% 
Јавното отворање на понудите во присуство на пону-

дувачите ќе се изврши по следното: 
- на ден 09.05.2000 година со почеток во 09,00 часот 

во просторните на Дом на АРМ Велес, 
- на ден 09.05.2000 година со почеток во 12,00 часот 

во просторните на гарнизонот Криволак. 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 

кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат: 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/28 21 52. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Репу-
блика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-19/74 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
1. Набавувач на отворениот повик е Министерството за 
одбрана ул. „Орце Николов" бб Скопје 
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на: 
2.1. Свежо овошје и зеленчук, леб, бурек, крофни, 
јогурт, свежи јајца и свежо месо (јагиешко, јунешко, 
свинско) за потребите на гарнизон Делчево - (видови и 
количини наведени во Синсок бр. 1.) 
2.2. Свежо овошје и зеленчук, леб, бурек, крофна, 
схлери, јогурт и свежо млеко за потребите на гарнизон 
Штип (видови и количини наведени во Список бр. 1.) 
2.3. Сцисокот бр. 1 со одредените количини и други 
потребни елементи може да се види и подигне во Мини-
стерството за одбрана ул. „Орце Николов" бб Скопје, 
во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба бр. 512 или 
кај одговорното лице од Одделението за ингендантско 
обезбедување во просториите на напред наведените 
гарнизони. 
2.4. Повикот е јавен отворен и анонимен со право на 
-учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
2.5. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 31 од Законот за јавни набавки. 
2.6. Можност за поделба на набавката по видови на 
производи. 

3. Содржина на понудата. 

- цена со пресметан данок. Данокот да е посебно 
пресметан и искажан во цената, 

- начин и услови на плаќање, 
- квалитет, 
- за свежото овошје и зеленчукот рабат на утврдена 

пазарна цена. 
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4. Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави след-
ната придружна документација во оригинални приме-
роци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет („Службен весник на РМ" бр. 
32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното 
лице на понудувачот, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедносг-
забрана за вршење на дејност, 

-техничко-технолошки можности за производство и 
испорака на бараните производи: 

5. Доставување на понудата 

- Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ", 
бр. 26/98). 

Понудувачите се должни понудите да ги достават на 
лице место на денот на јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6. Критериум за избор на најповолен добавувач: 

- квалитет - 40% 
- цен.а - 30% 
- начин и услови на плаќање - 10% 
-техничко технолошки можности за производство и 

испорака - 20% 
Јавното отворање на Лонудите во присуство на пону-

дувачите ќе се изврши по следното: 
- на ден 11.05.2000 година со почеток во 13,00 часот 

во просторните на гарнизонот Делчево, 
- на ден 11.05.2000 година со почеток во 09,00 часот 

во просторните на Дом на АРМ Штип. 
Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 

кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат: 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/28 21 52. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 15 од Законот за јавните на-
бавки ("Службен бесник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки при Министерството за одбрана 
на Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-32/55 

I. За годишно сервисирање, одржување и технич-
ка подршка на 

1. Програмска опрема ОКАС1-Е (Прилог бр.1) 
2. Машинска опрема НОМЕУ\УЕ1Х (Прилог бр.2) 
3. Машинска и програмска опрема 1ВМ (Прилог 

4.^Машинска и програмска опрема Ш1ЅУЅ 
Шрилог бр.4) 
Повикот с јавен, отворен и анонимен со право на 

учество на сите правни и физички лица, а ќе се спро-
ведува по наведената постапка во член 31 од Законот 
за јавните набавки. 

II. Тендерска документација за предметот на 
набавка е дадена во прилози бр. 1, 2,-3 и 4 кои можат 
да се добијат во Министерството за одбрана на РМ, 
ул."Орце Николов" бб, соба 707, во работен ден од 
09.00 до 12,00 часот. 

III. Понудата треба да содржи: 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот; 
21 Цени за услугите специфицирани во прилозите 

бр. 1, 2, 3 и 4 (да бидат дадени по повик-норма час и 
паушално); 

3̂. Начин и услови на плаќање; 
4. Квалитет и техничка оспособеност на понудува-

чот согласно член 23 од Законот за јавните набавки 
^специфицирани податоци во прилозите бр. 1, 2, 3 и 

5. Рок на испорака и 
6. Рок на важност на понудата. 
IV. Со понудата потребно е да се достави следната 

документација: 
1. Документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет во согласност со Правилникот за 
содржина на документот за бонитет ('Службен вес-
ник на РМ", бр. 32/98); 

2. Извод од регистрација на дејноста; 
3. Доказ дека понудувачот не е во стечај, издаден 

од надлежен орган и 
4. Доказ дека на понудувачот не му е изречена 

мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност, 
издаден од надлежен орган. 

Бараната документација да се достави во оригина-
лен примерок или заверена копија од нотар. 

V. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач согласно член 25, став 1, алинеја втора од Зако-
нот за јавните набавки: 

- Квалитет и техничка оспособеност на понудува-
чот согласно глава 1 во прилозите 1,2,3 и 4....50 бода; 

- Цени на услугите за одржување и техичка по-
дршка по видови на одржување на наведени во при-
лозите 1, 2, 3 и 4 30 бода; 

- Начин и услови на плаќање 20 бода. 
VI. Доставување на понудата 
1. Понудата со ознака за Отворен јавен повик бр. 

16-32/55, во оригинален примерок и потпишана од ов-
ластено лице на понудувачот и придружната докумен-
тација треба да бидат уредно доставени согласно член 
52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки, на адреса 
на Министерството за одбрана на РМ, ул."Орце Ни-
колов" бб, преку пошта, во архива на Министер' , 
ството за одбрана или со предавање на Комисијата на 
самото отиорање. 

2. Секој учесник може да достави само една пону-
да. 

3. Претставниците на понудувачите должни се на 
Комисијата да и, предадат писмено овластување од 
понудувачот за нивното учество на јавното отворање, 
член 29, став 2 од Законот за јавните набавки. 

VII. Рок на доставувањана понудите 
1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на об-

јавувањето во "Службен весник на РМ" сметајќи го и 
денот на објавувањето, а денот, времето и местото на 
отворањето на понудите во присуство на понудувачи-
те ќе бидат наведени во прилозите бр. 1,2,3 и 4. 

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот 
рок, кои не ги содржат бараните податоци од прило-
зите бр. 1, 2, 3 и 4 и кои ја немаат бараната докумен-
тација се сметаат за нецелосни и нема да се разгледу-
ваат. 

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат 
на телефон 091/28 22 55. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14, став 1 и член 17 од Законот за 
јавните набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за фи-
нансии објавува 

ОТООРЕН ПОВИК БР. 3/00 
ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРИСКИ 
МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕР-

СТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ВО 2000-тг ГОДИНА 
1. НАБАВУВАЧ: 

\ 

Министерството за финансин на Република Македо-
нија, со седиште на улица „Даме Груев" бр. 14, Скопје; 
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2. ПОНУДУВАЧИ: 

Право да поднесе понуда има секое заинтересирано 
домашно правно и физичко лице кое е регистрирано за 
трговија на мало со канцелариска опрема. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 

Набавка на потрошен канцелариски материјал за 
потребите на подрачните единици на Министерството 
за финансии во 2000 година. 
- Понудувачите треба да достават понуда за предметот 
на набавката во целост (за сите позицин од одделните 
глави од Листата на канцеларискиот потрошен матери-
јал) или само за одделни глави од Листата, односно, за 
сите позиции од одделна глава од Листата. 
- Понудите на понудувачите кои не ги содржат сите 
позиции од одделна глава во Листата, ќе се сметаат за 
некомплетни и нема да бидат разгледувани. 

4. НАЧИН НА ИСПОРАКА 

Испораката на потрошениот канцелариски матери-
јал ќе се врши според потреби на Набавувачот по прет-
ходно доставени" порачки во кои ќе бидат содржани 
видот и количеството на потрошениот канцелариски 
материјал и местото на испорака. 

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 

- детален оние на понудениот потрошен канцелари: 

ски материјал (за секој артикал назив на производите-
лот, земја на производство и др.); 

- крајна поединечна цена по единечна мера (парче, 
кочан, сет, ролна, кутија) за секоја позиција од Листата 
на потрошен канцелариски материјал со посебно иска-
жани данок на промет, на производи - ДДВ, и други 
давачки, фиксна (непроменлива се до конечното испол-
нување на договорот) и искажана во денари. 

- рок на испорака (искажан во денови, сметан од 
денот на доставувањето на порачката); 
- рок на плаќање (искажан во денови, сметан од денот 
на доставувањето на фактурата за извршената испо-
рака); А 

Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени 
податоци, односно, понудите во кои изнесените пода-
тоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе 
се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од 
понатамошната постапка, односно нема да бидат евалу-
ирани (оценети). 

6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

6.1. Придружна документација која понудувачот задол-
жително треба да ја приложи кон понудата: 
- извод од судска регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет на понудувачот издаден од носи-
телот на платниот промет согласно со Правилникот за 
содржината на документот за бонитет („Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98 и 55/98); 
- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација 
(извод од судски регистар за поведена постапка за сте-
чај - Потврда од надлежен Основен суд); 
- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност 
(извод од судска евиденција - Уверение од надлежен 
Основен суд - Оддел за прекршоци); 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-
кументација треба да бидат доставени во оригинален 

примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој 
може да се достави како конија. 
6.2. Документи со кои понудувачот, согласно со член 23 
став 1 од Законот за јавните набавки, ја докажува тех-
ничката способност, а кои треба да бидат приложени во 
ковертот кој носи ознака „Документација". 
- список на главни испораки на потрошен канцелариски 
материјал во претходната година со количините на 
испорачаниот потрошен канцелариски материјал и при-
мачите; 
- писмена изјава за подготвеноста на понудувачот што 
ќе биде избран за најповолен испораката да ја врши до 
подрачните единици на Министерството за финансии во 
Републиката, заверена и потнишана од одговорното 
лице; ^ 
- нисмена изјава дека понудувачот располага со мага-
цин и дека во секое време има доволно количество на 
потрошен канцелариски материјал во залиха, заверена 
и потпишана од одговорното лице; 

Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени 
списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе 
бидат исклучени од понатамошната постапка, односно, 
нема да бидат евалуирани (оценети). 

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 
-Цена 40 поени; 
-Квалитет 25 поени; 
- Рок на испорака 15 поени; 
- Начин и рок на плаќање 15 поени; 
- Финансиска и економска способност 5 поени; 
8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ: 

Понудите треба да се достават најдоциа до 28/04/2000 
година до 12 часот во архивата на Министерството за 
финансии, а по истекот на наведениот рок, нема да 
бидат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин пропи-
шан со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавни набавки, понудите треба да ги доста-
ват во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната придружна документација, ќе се сметаат за неком-
плетни и нема да се разгледуваат. 9 

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за 
јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса улица „Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во 
архивата на Министерството за финансин на РМ (нај-
доцна до 15:30 часот секој работен ден). 

Листата на канцеларискиот потрошен материјал 
што ќе се набавува во Министерството за финансин во 
2000-та година, понудувачите ќе можат да ја подигнат 
од денот на објавувањето на Отворениот повик бр. 3/00, 
секој работен ден од 08:30 до 15:30 часот во Министер-
ството за финансин во Скопје, на трети кат, во канце-
ларија бр. 11. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
28.04.2000 година во 12:00 часот во просториите на Ми-
нистерството за финансин на РМ (ул. „Даме Груев" бр. 
14, Скопје), II кат - сала за состаноци. 

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуству-
ваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за 
јавни набавки треба да и предадат писмено овластување 
од Понудувачот. 

Дополнителни информант на @ 106-431 и 106-131. 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 14, став 1 и член 17 од Законот за 
јавните набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за фи-
нансии објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/00 
ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВО-
ЗИЛА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

1. НАБАВУВАЧ 

Министерството за финансии на Република Македо-
нија, со седиште на улица „Даме Груев" бр. 14, Скопје; 

2. ПОНУДУВАЧИ: 

- Право да поднесе понуда има секое заинтересирано 
домашно и странско правно и физичко лице кое е реги-
стрирано за продажба на моторни возила, односно, за 
трговија на големо и на мало со нови и користени во-
зила. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 

Набавка на 28 (дваесет и осум) патнички моторни во-
зила за потребите на Министерството за финансин, -
Управа за јавни Лриходи со следниве карактеристики: 

- бензиски мотор со зафатнина до 1400 см3 

- о д 50 до 60 КЅ 
- 4 или 5 врати 
Количина .28 возила. 

Предметот на набавката е неделив. 

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
- детален опис на понудените патнички моторни возила 
(назив на производителот, земја на производство, мо-
дел, тин, технички карактеристики, година на произ-
водство, сила, работна зафатнина, проспекти и др.); 
- безбедносни карактеристики на понудените патнички 
моторни возила (А1КВАО, АВЅ и сл.); 
- поединечна цена (од возило) и вкупна цена со посебно 
искажани данок на промет на производи - ДДВ, царин-
ски и др. давачки, фиксна (непроменлива се до конеч-
ното исполнување на договорот) и искажана во денари: 
^ рок на испорака (искажан во календарски денови сме-
тан од денот на склучување на договорот, односно, од 
уплата на авансот); 
- начин и рок на плаќање (авансно, при што согласно со 
член 59 став 3 од Законот за јавни набавки авансот не 
може да биде поголем од 30% од вредноста на догово-
рот и/или одложено); 
- времетраење на гарантираниот период (за понудените 
возила); 
- овластен сервис, односно, сервисна мрежа; 
- упатство со технички карактеристики преведено на 
македонски јазик; 

Понудата и придружната документација треба да биде 
доставена на македонски јазик. 

Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени пода-
тоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не 
се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се сме-
таат за некомплетни и ќе бидат исклучени од поната-
мошната тќтшЈка,мбднђснб нема да бидат свалуирани 
(оценети). 

5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

5.1. Придружна документација која понудувачот задол-
жително треба да ја приложи кон по,нудата: 

- Извод од судска регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од носи-
телот на платниот промет согласно со Правилникот за 
содржината на документот за бонитет („Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98 и 55/98); 
- Документот за бонитет на странското правно и фи-
зичко лице, треба да биде доставен согласно со член 22 
став 3 од Законот за јавните набавки; 
- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција (извод од судски регистар за поведена постапка за 
стечај - Потврда од надлежен Основен суд); 
- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност 
(и 1вод од судска евиденција - Уверение од надлежен 
Основен суд - Оддел за прекршоци); 
- Банкарска, гаранција за извршување на понудата -
оригинален документ, во висина од 5% од вкупниот 
износ на понудата; 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната доку-
ментација треба да бидат доставени во оригинален при-
мерок или како копија заверена од нотар, со исклучок 
на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може 
да се достави како копија. 

5.2. Документи со кои понудувачот, согласно со член 23 
став 1 од Законот за јавни набавки,,ја докажува технич-
ката способност, а кои треба да бидат приложени во 
ковертот кој носи ознака „документација": 
- документ (сертификат) со кои понудувачот докажува 
дека е овластен дистрибутер на патничкит.е моторни 
возила што ги нуди; 
- список на вклучени технички лица во сервисите (име, 
презиме и степен на стручна подготовка) и. доказ за 
нивната стручност за сервисирање и одржување на по-
нудените патнички моторни возила (динломи, сертифи-
кати и сл.); 

Погоренаведените списоци треба да бидат заверени и 
потпишани од одговорното лице. 

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- Ц е н а 25 поени; 
- Квалитет 20 поени; 
- Рок на испорака 10 поени; 
- Начин и рок на плаќање 10 поени; 
- Безбедносни карактеристики 5 поени; 
- Сервисна мрежа 10 поени; 
- Времетраење на гарантен период 15 поени; 
- Финансиска и економска способност 5 поени; 

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

Понудите треба да се достават најдоцна до 27/04/2000 
година до 12 часот во архивата на Министерството за 
финансни; а по истекот на наведениот рок, нема да 
бидат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин пропи-
шан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните на-
бавки. 

Понудувавме, во сбНласност 6о 54,' став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги до-
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стават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во" огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната придружна документација, ќе се сметаат за неком-
плетни и нема'да се разгледуваат. 

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за 
јавните набавки, можат да се достават преку пошта, на 
адреса улица „Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во 
архивата на Министерството за финансии на РМ (нај-
доцна до 15:30 часот секој работен ден). 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
27/04/2000 година во 12:00 часот во просториите на Ми-
нистерството за финансии на РМ (ул. „Даме Груев" бр. 
14, Скопје), II кат - сала за состаноци. 

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуству-
ваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за 
јавни набавки треба да и предадат писмено овластување 
од Понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, 14 и член 16 од Законот за 
јавните набавки („Службен весник на РМ" бр. 29/9Ѕ), 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за жи-
вотна средина објавува, 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 13/2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: 
Министерство за животна средина на Р.Македонија со 
седиште, ул. „Дрездснска" бр. 52 Скопје. 
1.2. Предмет на набавка: 
Набавка и монтажа на опрема за изведување на гра-
дежни работи за доводен водоспроводник од хидроси-
стемот „Раскрснички поток" - Дојран. 
1.3. Понудувачи: 
Право на учество на отворениот повик имаат сите заин-
тересирани домашни и странски правни и физички лица 
регистрирани за дејност што с предмет на набавката. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да содржи: 
- Цена искажана во денари, 
- Начин на плаќање, 
- Рок на плаќање, 
- Рок на изведба. 
2.2. Придружна документација која понудувачот задол-
жително треба да ја приложи кон понудата: 
- Извод од регистрација на дејност што е предмет на 
набавката 
- Економско-финансиски бонитет (член 35 став 2 али-
неа 2 од Законот за јавни набавки), 
- Техничко-технолошки бонитет (член 35 став 2 алинеа 
1 од Законот за јавни набавки), 
- Доказ дека не с во стечај или во процес на ликвида-
ција (член 24 став 1 точка „а" од Законот за јавните 
набавки)и 
- Доказ дека со правосилната пресуда не му с изречена 
мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност 
(член 35 став 2 алинеа 6 од Законот за јавните набавки). 

3 ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Комплетна содржина ма понудата с дефинирана во 
тендерската документација. 
3.2. Детална тендерска документација може да се по-
дигне во просториите на набавувачот секој работен ден 
од 7.45 до 15.45 часот 
3.3. За тендерската документација се плаќа надомест од 

1000 денари на жиро-сметка број 40100-788-4468, дано-
чен број 4030998358508 и матичен број 5262887 за корис-
никот Министерство за животна средина. 

4. КРИТЕРИУМИ КОИ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУ-
ВААТ ПРИ ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ, 
РАНГИРАНИ И КВАНТИФИЦИРАНИ НА СЛЕД-
НИОТ НАЧИН: 

(1) цена 40 бодови; 
(2) рок на изведба 10 бодови; 
(3) начјин на плаќање 15 бодови; 
(4) технички квалитет, функционални 
карактеристики и компатибилност со постојната 
опрема 20 бодови; 
(5) постародажни сервиси и 
обезбедување на техничка помош 5 бода. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален при-
мерок кој што треба да биде заверен и потпишан од 
страна на овластено лице на понудувачот. 
Документите кои се составен дел на тендерската доку-
ментација, а треба да се приложат во доставената доку-
ментација се пополнуваат со мастило. 
5.2. Понудата и другата документација се испраќа во 
затворен коверт кој содржи ушт(5 два затворени и запе-
чатени коверта. Комплетната понуда треба да биде без 
прецртани, подвлечени или избришани зборови, а во 
краен случај, одредени корекции треба да бидат пара-
фирани од овластено лице. 
На надворешниот коверт во горниот лев агол треба да 
стои ознаката „не отворај" и број на јавниот повик, а во 
средина фирмата и сединггето на набавувачот. 
На надворешниот коверт не треба да стои никаква 
друга ознака врз основа на која би можел да се иденти-
фикува понудувачот. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со фи-
нансиската документација пополнета и носи ознака 
„понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи тех-
ничката документација и носи ознака „документација". 
На двата внатрешни коверта треба да стои фирма (име) 
и седиште (адреса) на испраќачот - понудувачот. 
5.3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
5.4. Рок на доставување на понудите с 15 дена од денот 
на објавувањето на отворен повик, во „последното" 
јавно гласило. 
5.5. Понудите, во согласност со член 52 од Законот за 
јавните набавки можат да се достават преку пошта на 
адреса, на ул. „Дрсздснска" бр. 52 Скопје, или да се 
предадат во архива на Министерството за животна сре-
дина (најдоцна др 15.45 часот секој работен ден) не 
подоциа од предвидениот рок за предавање на пону-
дите. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи во про-
сториите на Министерството за животна средина на ден 
01.05.2000 година во 13,00 часот. 
Претставниците на понудувачите во согласност со член 
29 став 2 од Законот за јавни набавки, треба на Комиси-
јата за јавни набавки да и предадат писмено овласту-
вање од понудувачот за нивно учество на јавното отво-
рање. 
6.2. Понудите кои што не се доставени во предвидениот 
рок, како и оние кои што не се изработени според 
пропозициите на овој отворен повик и тендерска доку-
ментација, нема да бидат оценувани. 

Комисија за јавни набавки 



Стр. 1730-Бр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И април 2000 

Трговското друштво за трговија на големо и мало, 
производство и услуги ДООЕЛ „ОПАЛ-КОМ" Ек-
спорт-импорт Ресен Крстевски Сотир. Генерален реги-
онален застапник на „НО1ЈЅЕ оГ РММСЕ" Оептагк. 
Одржана е'седница на 03.04.2000 година донесе 

О Д Л У К А 
За утврдување на малопродажната цена на цигарите 

од асортиманот на ПРИНЦ од увоз за Република Маке-
донија. 

Член 1 
Се усвојува и прогласува малопродажната цена на 

цигарите 
Член 2 / 

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 
20 пушачки единици се утврдува како што следи: 
ПРИНЦ БЛЕНД . 85,00 ден. 
ПРИНЦ ЛАЈТ 85,00 ден. 
ПРИНЦ УЛТРА ЛАЈГТ . . . 85,00 ден. 
ПРИНЦ МЕНТОЛ 85,00 ден. 

Член 3 V 
Цената е со вкалкулиран ДДВ и почнува да важи од 

06.04.2000 година. 

Бр. 191/01 Директор, 
06 април 2000 година Крстевски Сотир, с.р. 

Ресен 

О Б Ј А В И 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика. 

О Б Ј А В У В А 
1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец 

март 2000 година во однос на месец февруари 2000 го-
дина е пониска за 0,8%, а планираната за 0,3% пови-
сока во однос на месец февруари. 

2. Исплатата на платите за месец март 2000 година 
во однос на месец февруари 2000 година за правните 
лица од членот 3 и членот 4 се врши на нивото на 
правото утврдено за претходниот месец. 

Министер, 
-Бедредин Ибраими, с.р. 

Врз основа на член 4 став 7 од Законот за сметковод-
ство („Службен весник на РМ" бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/ 
98 и 39/99), Заводот за платен промет на Република 
Македонија ја утврдува и објавува 

ПРОСЕЧНАТА МЕСЕЧНА БРУТО ПЛАТА ПО РА-
БОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1999 ГОДИНА 

Просечната месечна бруто плата по работник во 
стопанството на Република Македонија за 1999 година 
изнесува 14.001,00 денари. 

Завод за платен промет 

С О Д Р Ж И Н А 
Страница 

1765. Закон за изменување и дополнување на За-
конот за телекомуникациите 1703 

1766. Одлука за основање на Анкетна комисија 
за испитување на јавните набавки 1703 

1767. Одлука за разрешување од функцијата за-
меник на вишиот јавен обвинител на Ви-
шото јавно обвинителство во Скопје 1703 

1768. Одлука за разрешување и именување прет-
седател и членови на Одборот за доделу-
вање на наградата „Климент Охридски" . . 1704 

1769. Одлука за изменување на Одлуката за ос-
новање пратеничка група на Собранието 
на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Република Грција 1704 

1770. Одлука за изменување на Одлуката за ос-
новање пратеничка група на Собранието 
на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Република Ирска 1704 

1771. Одлука за именување републички совет-
ници на Собранието на Република Македо-
нија 1704 

1772. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Градска аптека „7 Ноември" - Гевгелија . . 1705 

1773. Одлука за разрешување и избор на член на 
Советот на Народната банка на Република 
Македонија. 1705 

1774. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Републички завод за здравствена заштита 
-Скопје 1705 

1775. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Здравствен дом - Вевчани . 1705 

1776. Одлука за огласување избор на претседа-
тел на Апелациониот суд во Скопје и прет-
седател на Апелациониот суд во Штип. . . . 1706 

1777. Правилник за изменување на Правилникот 
за спроведување на Законот за данокот на 
додадена вредност 1706 

1778. Правилник за формата и содржината на 
пресметка на акцизата 1706 
Објава за запишување во Регистарот на 
производители на шумски саден материјал . 1708 
Објава за бришење од Регистарот на про-
изводители на шумски саден материјал . . . 1708 
Објава за стапката на пораст на трошоците 
на живот и платите за месец март 2000 го-
дина и з о 
Објава за просечната месечна бруто плата 
по работник во стопанството на Република 
Македонија за 1999 година 1730 

Меѓународни договори 

13. Закон за ратификација на Протоколот за 
автентичниот петојазичсн текст на Кон-
венцијата за меѓународното цивилно воз-
духопловство 1-4 
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