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О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА 

НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со оваа одлука се уредува организацијата и дело-
кругот на работата на Кабинетот на претседателот на 
Република Македонија (Кабинет)^ раководењето со 
Кабинетот и начелата за внатрешна организација 

Член 2 
Организацијата и делокругот на работата на Каби-

нетот се уредуваат во согласност со надлежностите на 
претседателот на Република Македонија (Претседа-
тел), утврдени со Уставот и законите, работните тела 
што ги формира и Советот за безбедност на Републи-
ка Македонија (Совет за безбедност). 

Член 3 
Кабинетот врши аналитичко - истражувачки, ин-

формативно - документациони, нормативно-правни, 
протоколарни, стручно - технички, административни, 
финансиско - материјални и други работи. 

Работите од став 1 на овој член Кабинетот ги врши 
за потребите на претседателот, работните тела и Со-
ветот за безбедност на Република Македонија. 

Член 4 
Во извршувањето на работите Кабинетот сорабо-

тува со службите на Собранието на Република Маке-
донија, на Владата на Република Македонија, на орга-
ните на државната управа и службите на други органи 
и организации. 

Член 5 
'Во работата на Кабинетот може да се ангажираат 

научни и стручни установи и истакнати научни и 
стручни работници. 

Член 6 
Кабинетот функционира како единствена служба. 
Во Кабинетот според видот, сродноста и меѓусеб-

ната поврзаност на работите, се формираат организа-
циони единици. 

Организационите единици меѓусебно соработуваат 
и ја усогласуваат работата. 

Единственото функционирање на Кабинетот го 
организира и координира генералниот секретар на 
Кабинетот. 

Член 7 
Одредени материјално-финансиски, стручно-тех-

нички и други работи за потребите на претседателот и 
работните тела, врз основа на меѓусебен договор, м^к 
жат да се доверат на соодветни служби на Собранието4 

и Владата на Република Македонија. 

Член 8 
Средства за работа на Кабинетот се обезбедуваат 

од Буџетот на Република Македонија. 

Член 9 
Работниците во Кабинетот ги уредуваат и оствару-

ваат своите права, обврски и одговорности од работ-
ниот однос согласно со Закон, други прописи и одред-
бите на оваа одлука. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 
НА РАБОТАТА НА КАБИНЕТОТ 

Член 10 
Во Кабинетот се формираат следните организа-

циони единици: 
- Генерален секретар, 
- Сектор за одбрана и безбедност, 
- С е к т о р а надворешна политика, 
- Сектор за внатрешна политика, 
- Сектор за уставно-правни прашања, 
- Сектор за општи и заеднички работи. 
Во рамките на организационите единици од прет-

ходниот став на овој член за вршење на сродни и меѓу-
себно поврзани работи можат да се образуваат посеб-
ни организациони единици - одделенија, доколку тоа 
го бара природата на работата. 

III. РАБОТНИ ТЕЛА НА ПРАТСЕДАТЕЛОТ 

Член И 
Како постојани работни тела претседателот фор-

мира: 
- Комисија за помилување, 
- Комисија за одликувања и признанија, 
- Комисија за претставки и предлози. 
Со одлуката за формирање се определува составот 

и бројот на членовите на комисиите. 
Претседателот може да формира и други комисии 

како постојани работни тела. 
Комисиите донесуваат деловник за начинот на ра-

бота. 
Член 12 

Претседателот ги именува претседателите и чле-
новите на комисиите од претставници на соодветните 
републички органи и организации, здруженија на гра-
ѓани, научни, стручни и други институции. 

IV. РАКОВОДЕЊЕ СО КАБИНЕТОТ 

Член 13 
Генералниот секретар раководи со Кабинетот, ја 

организира и усогласува работата, се грижи за един-
ствено функционирање и унапредување на организа-
цијата на Кабинетот. 

Член 14 
Генералниот секретар го именува претседателот. 
Генералниот секретар во поглед на единственото 

функционирање на Кабинетот, засновањето и преста-
нокот на работниот однос и остварувањето на права-
та, обврските и одговорностите од работен однос, има 
,цдава и должности на функционер кој раководи со 
о р р н на државната управа. 
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Во случај на негова отсутност или спреченост по 
претходна консултација со претседателот, тој опреде-
лува лице што ќе го заменува. 

Член 15 
За вршење на најсложените работи во Кабинетот, 

за кои се бара посебна самостојост и стручност прет-
седателот именува: советници на претседателот и по-
мошник на генералниот секретар, со права и должнос-
ти на републички советник. 

Именуваните лица од претходниот став ,на овој 
член можат да бидат и раководители на организа-
циони единици. 

Член 16 
Претседателе^ именува советници во Кабинетот и 

секретари на работни тела со права и должности на 
раководен работник. 

Член 17 
Секретарот на Советот за безбедност го именува 

претседателот и организационо припаѓа во Кабине-
тот. 

Член 18 
Генералниот секретар, советниците на претседате-

лот, помошникот на генералниот секретар, советни-
ците во Кабинетот, секретарите на работните тела и 
секретарот на Советот за безбедност за својата рабо-
та одговараат на претседателот. 

Платите на лицата од став 1 на овој член ги од-
редува претседателот. 

Член 19 
Генералниот секретар, во согласност со актот за 

систематизација, врши прием и распоредување на ра-
ботниците во Кабинетот, освен за работници што ги 
именува претседателот. 

Платите на работниците во Кабинетот ги опреде-
лува генералниот секретар, согласно законот и други-
те прописи. 

Член 20 
За користење на средствата за работа на Кабине-

тот, претседателот со посебна одлука ги овластува ге-
нералниот секретар и помошникот на генералниот 
секретар. 

V. НАЧЕЛА З А ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА К А Б И Н Е Т О Т 

Член 21 ' 
Со актот за внатрешната организација и система-

тизација на работните места во Кабинетот се уреду-
ваат организационите единици, раководењето, оства-
рувањето на правата, обврските и одговорностите на 
работниците, вкупниот број на потребни работници, 
називот и распоредот на работни места со опис на ра-
ботните и потребните услови за работа за секое 
работно место. 

Член 22 
Актот за внатрешна организација и систематиза-

ција на работните места во Кабинетот го донесува ге-
нералниот секретар, по претходна согласност на прет-
седателот. 

Член 23 
,Внатрешната организација на Кабинетот се утвр-

дува на начин кој обезбедува ефикасно и рационално 
вршење на работите од делокругот на Кабинетот и 
одговорност на работниците за стручно и навремено 
вршење на работите што им се доверени. 

'Член 24 
За разгледување на прашањата што се однесуваат 

на организирањето, усогласувањето и единственото 

функционирање и унапредување на работата на Каби-
нетот, како и други прашања од делокругот на Каби-
нетот, се образува Колегиум 

Колегиумот го сочинуваат: генералниот секретар, 
советниците на претседателот, помошникот на гене-
ралниот секретар, советниците во Кабинетот, секре-
тарите на работните тела и секретарот на Советот за 
безбедност. 

Колегиумот го свикува и со неговата работа рако-
води генералниот секретар. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 25' 
Актот за внатрешна организција и систематизаци-

ја на работните места во Кабинетот генералниот сек-
ретар ќе го донесе во рок од 30 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

Член 26 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престану-

ваат да важат: Деловникот за организација и начин на 
работа на работните тела на претседателот на Репуб-
лика Македонија бр. 08-1496 и Одлуката за органи-
зација и делокруг на работата на Кабинетот на прет-
седателот на Република Македонија бр. 08-1497 од 
19.12.1991 година. 

Член 28 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Број 07-505 
12 април 2000 година 

Скопје 
1 8 1 3 . 

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
број 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12 април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА 

СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од функцијата судија на Врховни-
от суд на Република Македонија. 

Ранко Максимовски, поради исполнување услови 
за старосна пензија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

С О Б Р А Н И Е НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1540/1 
12 април 2000 година 

Скопје 

1 8 1 4 . 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 45 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
број 36/95), Собранието на Реаублика Македонија, на 
седницата одржана на 12 април 200Q година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА 

1. За претседател на Апелациониот суд во Битола 
е избрана 

Олга Бошевска, судија на Основниот суд Битола 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 
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2. Оваа одлука влегува во сила сила со денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1552/1 
12 април 2000 година 

Скопје 

1815. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
број 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12 април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД 

СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

1. За судии на Основниот суд Скопје II - Скопје се 
избрани: 

Весна Богдановска, стручен соработник во Струч-
ната служба на Републичкиот судски совет и 

Снежана Трповска, стручен соработник во Апела-
циониот суд Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила сила со денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-1553/1 Претседател 

12 април 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 
1816. 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
број 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12 април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА 

ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА 

1. За судии на Основниот суд во Битола се избра-
ни: 

Петкана Јадровска, секретар на Апелациониот суд 
во Битола и 

Милка Бизевска, стручен соработник во Основни-
от суд Битола. 

2. Оваа одлука влегува во сила сила, до денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1554/1 
12 април 2000 година 

Скопје 

1817. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
број 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12 април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР 

НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на еден судија на Врховниот суд на 
Република Македонија. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполну-
ваат условите предвидени во член 43 од Законот за су-
довите (државјанин на Република Македонија, кој ги 
исполнува општите услови определени со закон за 
засновање на работен однос во орган на државната уп-
рава, кој е дипломиран правник со положен правосу-
ден испит, кој ужива углед за вршење на судиската 
функција, кој е истакнат правен стручњак и кој има 
работно искуство со потврдени резултати на правни 
работи над 12 години), пријавите со потребните доку-
менти да ги поднесат до Републичкиот судски совет во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката 
во "Службен весник на Република Македонија". 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-1541/1 Претседател 

12 април 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

ј^од д-р Саво Климовски, с.р 

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
број 36/95), а во врска со Одлуката за определување на 
бројот на судиите во основните судови ("Службен вес-
ник на Република Македонија" број 6/96), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 12 
април 2000. година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА 

ОСНОВНИОТ СУД ВО КОЧАНИ 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на судија во Основниот суд во 
Кочани. 

2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполну-
ваат условите предвидени во член 43 од Законот за су-
довите (државјанин на Република Македонија, кој ги 
исполнува општите услови определени со закон за 
засновање на работен однос во орган на државната 
управа, кој е дипломиран правник со положен право-
суден испит, кој ужива углед за вршење на судиската 
функција и кој има работно искуство со потврдени 
резултати на правни работи по полагањето на право-
судниот испит над пет години), пријавите со потреб-
ните документи да ги поднесат до Републичкиот судс-
ки 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. 07-1542/1 

12 април 2000 година 
Скопје 

1819. 

Претседател 
на Собраниетб на Република 

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

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 
на Република Македонија и член 45 став 2 од Законот 
за судовите (тСлужбен весник на Република Македо-
нија" број Зо/95), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 12 април 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА ВРХОВНИОТ СУД НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За претседател на Врховниот суд на Република 
Македонија е избран 

проф. д-р Симеон Галевски, судија на Врховниот 
суд на Република Македонија. 
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2. Оваа одлука влегува во сила сила со денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

, СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-1551/1 4 

12 април 2000 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

1820. 
Врз основа на член 100 став 3 од Уставот на Репу-

блика Македонија и член 50 став 2 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија" број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12 април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. На Маргарита Цаца Николовска и престанува 
функцијата судија на Врховниот суд на Република Ма-
кедонија, заради вршење на друга функција. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-1583/1 

12 април 2000 година ^ , Претседател 
Скопје н а Собранието на Република 

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

1821. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање 

Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98), 
член 92 од Законот за радиодифузна дејност ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 20/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
("Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник 
на РМ" број 63/94 и 63/98)а Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РАДИО 

ГОСТИВАР 

1. За вршител на должноста директор на Јавното ра-
диодифузно претпријатие на локално ниво - Радио Гос-
тивар, се именува Ел мази Идајст, управител на ИКБ 
"Економист" - Гостивар. 

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

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

Бр. 17-1513/3 
4 април 2000 година 

Скопје 

1822. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање 

Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98), 
член 92 од Законот за радиодифузна дејност ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 20/97) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
("Службен весник на СРМ" бр. ЗН/90 и "Службен весник 
на РМ" број 63/94 и 63/98), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржала на 4 април 2000 година, 
Донесе 

Претседател на Владата 
1а Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РАДИО 

ГОСТИВАР 

1. Гале Фидановски, се разрешува од должноста ди-
ректор на Радио Гостивар. 

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

Бр. 17-1513/2 
4 април 2000 година 

Скопје 

1823. 
Врз основа на член 19 став 3 од Законот за поттик-

нување на развојот на стопански недоволно развиените 
подрачја ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 2/94 и 38/99), а во врска со Одлуката за критериуми-
те, висината, условите и начинот на користење на сред-
ствата за поттикнување на развојот на стопански 
недоволно развиените подрачја ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 67/99), Владата на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на 4 април 2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА КОМИСИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ЗА 
ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОДДЕЛНИ 

ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЕКТИ ВО АГЕНЦИЈАТА 
ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 

ПОДРАЧЈА 
1. Во Комисијата за давање мислење за одобрување 

на средства за одделни инвестициони проекти во Аген-
цијата за стопански недоволно развиените подрачја се 
именуваат: 

За претседател 
- Доне Влашки, потсекретар во Министерството за 

развој. 
За членови: 
- Тахир Шакири, потсекретар во Министерството за 

развој, 
- Ленка Угриновска, потсекретар во Министерство-

то за стопанство, 
- д-р Страхиња Трпевски, потсекретар во Министер-

ството за урбанизам и градежништво, 
- м-р Ненад Георгиев, потсекретар во Министер-

ството за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
- Никола Панов, потсекретар во Министерството за 

животна средина. 
2. Мандатот на Комисијата трае 4 години. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-1711/2 
4 април 2000 година 

Скопје 

1824. 
Врз основа на член 46 став 1 алинеја 1 од Законот 

за рибарството ("Сл. весник на РМ" број 62/93) и дел I 
под Дојранско Езеро, точка 1 од Наредбата за ловос-
тој на одделни видови риби и други корисни животни 
од рибниот фонд но одделни риболовни подрачја и 
ревири, како и ограничување на уловот за време на 
ловостој ("Сл. весник на РМ" бр. 3/94), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЛОВОСТОЈ НА СИТЕ ВИДОВИ РИБИ 

НА ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО 
1. Заради з^нѓпЈта на рибниот фонд во, Дојранско-

то Езеро, се наредува ловостој на сите видови риби, 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 
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односно тотална забрана на риболовот во ова езеро во 
времетраење од 15.04.2000 година во 13,00 часот, до 
12.052000 година во 13,00 часот. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија", а ќе се применува од 
15.04.2000 година. 

Министер, 
Марјан Ѓорчев, с.р. 

Бр. 08-2113/2 
10 април 2000 година 

Скопје - - -
1825. 

Врз основа на член 8, став 6 од Законот за сметко-
водството ("Службен весник на РМ" бр. 42/93, 48/93, 
6/95,32/98 и 39/99), министерот за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА 
КОНТАТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН 

Член 1 

Во Правилникот за содржината на контата во кон-
тниот план ("Службен весник на РМ" бр. 13/94), на-
зивот на правилникот се менува и гласи: Правилник 
за содржината на одделните сметки во сметковниот 
план . 

Член 2 

Членот 1, се менува и гласи: 
"Субјектите од член 1 на Уредбата за сметковниот 

план ("Службен весник на РМ" бр. 29/2000) ги иска-
жуваат средствата, капиталот, обврските, приходите, 
расходите и резултатот од работењето, според 
содржината на сметките пропишани со ОВОЈ правил-
ник. 

Составен дел на овој правилник е споредбениот 
преглед на сметките по новиот сметковен план 
(Прилог број 1)." 

Член 3 

Називот на класата 0: "Постојани средства и за-
губа", се заменува со нов назин КОЈ гласи: " Побарува-
ња за занишан, а неуплатен капитал и постојани 
средства". 

Член 4" 

По членот 2, се додава нов член 2-а, кој гласи: 

"Член 2-а 

На сметките од групата 00-ПобаЈрувања за запи-
шан, а неуплатен капитал, се опфаќа запишаниот а 
неуплатен квинтал, според називите на сметките од 
оваа група, согласно Законот за трговските друштва 
и други соодветни законски прописи. 

Врз основа на договорот за друштвото се одреду-
ваат роковите за уплата на разликата на основниот 
влог, а според него и книговодствено ќе се искаже по-
барувањето за запишан, а неуплатен основен капитал 
со истовремено искажување на основниот капитал кој 
треба да се плати." 

Член 5 

Во членот 3, во ставот 1, бројот: "00", се заменува 
со бројот: "01". 
"010"0 СТаБОТ ^Р0Ј0Т: "ООО"' с е заменува со бројот: 

Во ставот 3, бројот: "001", се заменува со бројот: 

Во ставот 4, бројот: "002", се заменува со бројот: 
"012". 

Во ставот 5, зборовите: "004 - Други права", се 
заменуваат со зборовите: " 014- Заштитни знаци и 
слични права", а зборот: "закупнините", се заменува 
ср зборот:" наемнините". 

Во ставот 6, зборовите: "007 - Други нематеријал-
.ни вложувања", с^заменуваат с6'зборовкте: "017- Ос-
танати нематеријални средства". 

Ставот 7, се менува и гласи: 
"На сметка 018 - Вредносно усогласување на 

нематеријалните средства (Ревалоризација), како и на 
сите други сметки на вредносно усогласување, се иска-
жува пресметаното вредносно усогласување на ос-
новните сметки од соодветната група на средства. " 

Ставот 8, се менува и гласи: 
"На сметка 019 - Акумулирани амортизација на 

нематеријалните средства (исправка на вредноста), 
субјектот обезбедува евиденција на аналитичките 
сметки, по основните сметки од оваа група.н 

Член 6 

Членот 4, се менува и гласи: 
"На сметките од групата 02-Материјални средства, се 

опфаќаат промените на природните богатства, издатоците 
за купување и изградба на средствата за работа како и 
останатите материјални средства, според називите на 
сметките од оваа група. 

На сметка 020-Земјиигга и шуми, се опфаќаат земјишт-
ата по пазарната или проценетата вредност како и 
шумите по проценетата вредност. 

На сметка 021-Градежни објекти, се опфаќаат сите 
градежни објекти кои служат за обавување на дејноста. 

На сметка 024 - Повеќегодишни насади и основно 
стадо, се опфаќа вредноста на повеќегодишните насади и 
сите видови добиток, освен на добитокот во гоење и за 
промет. 

На сметка 027 - Останата материјални средства, се 
опфаќаат останатите материјални средства кои посебно 
не се опфатени со одделните сметки од групата 02, како и 
становите и станбените згради, прибавувањето на станови 
и станбени згради, објектите и опремата за други потреби, 
прибавувањето на средствата за други потреби и 
средствата за потребите на одбраната. 

На сметка 028 - Вредносно усогласување на мате-
ријалните средства (Ревалоризација), се опфаќа вреднос-
ното усогласување на природните богатства (земјишта и 
шуми) кое претставува разлика меѓу проценетата вред-
ност на природните богатства на крајот од пресметков-
ниот период и нивната книговодствена вредност, како и 
вредносното усогласување на средствата за работа, на 
становите и станбените згради, на средствата за други пот-
реби и на останатите'неспомнати материјални средства. 
Утврденото побарувачко салдо се книжи врз товар на 
оваа сметиа, а во корист на сметките од групата 93. 

На сметка 029- Акумулирани амортизација на мате-
ријалните средства (исправка на вредноста), субјектот 
обезбедува евиденција на аналитичките сметки по основ-
ните сметки од оваа група, како и на становите и станбе-
ните згради, на средствата за други потреби, и на средст-
вата за посебни намени: (одбрана, солидарност и други на-
мени). 

Во рамките на ова сметка субјектот води посебна 
аналитичка сметка за збирниот износ на акумулираната 
амортизација (исправката на вредноста), во текот на прес-
метковниот период." 

Член 7 

Членот 5, се брише. 

Член 8 

Во членот 6, по ставот 1, се додаваат два нови ставови 
2 и 3, кои гласат: 

" На сметка 047 - Откупени сопствени акции, се оп-
фаќаат емитираните акции, платени акции кои субјектот 
повторно ги стекнал со купување или со подарок (до-
нација), ако, согласно соодветни прописи се чуваат повеќе 
од една година. На крајот на годината оваа сметка се 
затиора со одлука за намалување на сопствениот капитал. 

Оваа позиција ќе се појави многу ретко и тоа тогаш 
кога субјектот ги повлекува емитираните акции со намера 
да ја заштити вредноста на своите акции и тоа до виси-
ната до која со законот се дозволува тие да бидат искажу-
вани во Билансот на состојбата." 

Ставот 2, кој станува став 4, се менува и гласи: 
"На сметиа 049- Вредносно усогласување на долгороч-

ните финансиски вложувања, (исправка на вредноста), 
субјектот обезбедува аналитичка евиденција по основните 
сметки од оваа група." 

,,.Член 9 
Членовите 7, 8,9 и 10, се бришат. 
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Член 10 

Називот на класата 1: "Краткорочни побарувања, па-
рични средства и активни пресметковни конта , се менува 
и гласи: "Парични средства, хартни од вредност, 
краткорочни побарувања и платени трошоци за идните 
периоди и недостасана наплата на приходи (АВР) 

Член 11 

Во членот И , во ставот 3, зборовите: "во корист на 
контото од групата 25", се заменуваат со зборовите: 
во корист на соодветните сметки од групата 24 и 25". 

Во ставот 5, зборовите: "заедничка потрошувачка 
за потребите на домувањето, заедничка потрошувач-
ка", се бришат. 

Член 12 

Во членот 12, во ставот 4, зборовите: " Исправка 
на вредноста на хартиите од вредност ," се заменуваат 
со зборовите: " Вредносно усогласување на хартиите 
од вредност (исправка на вредноста) 

Член 13 

Во членот 13, во ставот 1, зборот: "Купувачи", се 
заменува со зборовите:"Побарувања од купувачите". 

Во ставот 2, зборовите: "Купувачи во земјата", се 
заменуваат со зборовите: "Побарувања од купувачите 
во земјата", а броевите во заградата: "75-77", се 
заменуваат со зборовите: м од 75 до 78". 

Во ставот 3, зборовите: "Купувачи во странство", 
се заменуваат со зборовите: "Побарувања од купува-
чите во странство и. 

Член 14 

Членот 14, се брише. 

Член 15 

Во членот 15, во ставот 1, зборовите: "Побарувања 
одзаедничко работење", се заменуваат со зборовите: 
" Побарувања од поврзани субјекти ". 

Во ставот 2, точката на крајот се брише и се 
додаваат зборовите: " и побарувањата по основ на 
вложените средства во заеднички работи." 

Ставот 3, се брише. 
Во ставот 5, кој станува став 4, зборовите: "Купу-

вачи во земјата", се заменуваат со зборовите: "Поба-
рувања од купувачите во земјата ". 

Во ставот 6, кој станува став 5, на крајот, зборо-
вите "на учиноци", се бришат. 

Член 16 

Во членот 16, ставот 2, се менува и гласи: 

"На сметка 150- Вложувања (во акции ита удели) 
во поврзани субјекти, се опфаќаат краткорочно вло-
жените и здружените средства во поврзаните субјек-
ти". 

По ставот 2, се додаваат два нови ставови 3 и 4, кои 
гласат: 

"На сметка 154 - Откупени сопствени акции, се оп-
фаќаат емитираните акции, платени акции кои субјек-
тот повторно ги стекнал со купување или со подарок 
(донација), согласно Законот за трговските друштва. 

Оваа позиција ќе се појави многу ретко и тоа то-
гаш кога субјектот ги повлекува емитираните акции 
со намера да ја заштити вредноста на своите акции и 
тоа до висината до која Законот за трговските друшт-
ва дозволува тие да бидат искажувани во Билансот на 
состојбата." 

Во ставот 3, кој станува став 5, зборот: "Други ", се 
заменува со зборот: " Останати 

Член 17 

Членот 17, се менува и гласи: 
"На сметките од групата 16- Побарувања од држа-

вата и други инситуцни, се опфаќаат побарувањата од 
државата и други инситуции според називите на 
сметките од оваа група. 

На денот на билансирањето, салдото на сметките 
од оваа група се пребива директно со салдото од 
сметките на групата 26 без прекнижување. 

На сметка 160 - Данок на додадена вредност се ис-
кажуваат побарувањата за данок на додадена 
вредност. Во задолжување на ова сметка се искажува 

и пренесениот пресметан данок на додадена вредност од 
претходниот учесник во прометот (производителот, 
увозникот, трговијата и др.), а во одобрување на сметките 
664 и 665. 

На сметка 167 - Побарувања од државата и други ин-
ституции по основ на останати неспомнати давачки, се 
опфаќаат побарувањата за регрес, премин, стимулации, 
дотацни, компензации и слично, како и останатите по-
барувања од државата и други институции по основ на 
останати давачки кои не се опфатени со одделните сметки 
од оваа група." 

Член 18 

По членот 17, се додава нов член 17-а, кој гласи: 
"На сметките од групата 17 - Побарувања од врабо-

тените и останати побарувања, се опфаќаат побарувањата 
од вработените и рстанатите побарувања според називите 
на сметките од оваа група. " 

Член 19 

Во членот 18, во ставот 1, Зборовите: "Активни вре-
менски разграничувања", се заменуваат со зборовите: " 
Платени трошоци за идните периоди и недостасана 
наплата на приходи (АВР)". 

Во ставот 2, на крајот, точката се заменува со запирка 
и се додаваат зборовите: " а се однесуваат на различни 
пресметковни периоди." 

Во ставот 5, зборовите: "односниот период", се заме-
нуваат со зборовите: "периодот за кој се однесуваат 
извршените плаќања". 

Ставот 7, се менува и гласи: 
"На сметка 197 - Останати платени трошоци за идните 

периоди и недостасана наплата на приходи, се опфаќа и 
разграничениот дел од примените девизни аванси до 
нивната реализација." 

Член 20 

Називот на класата 2: "Краткорочни обврски и 
пасивни пресметковни конта", се менува и гласи: 
"Обврски, долгорочни резервирања за трошоци и ризици 
и одложено плаќање на трошоци и приходи во идните 
периоди (ПВР)". 

Член 21 

Во членот 19, во ставот 1, зборовите: "Хартии од 
вредност", се заменуваат со зборовите: "Краткорочни 
обврски по основ на хартии од вредност". 

Член 22 

Во членот 20, ставот 1, се менува и гласи: 
"На сметките од групата 22 - Краткорочни обврски 

спрема добавувачи и обврски за аванси, депозити и 
кауции, се опфаќаат фактурираните и ^фактурираните 
обврски спрема добавувачите во земјата и во странство 
како и наплатите однапред и паричните обезбедувања од 
купувачите и од другите должници за обртни средства." 

Во ставот 2, зборовите: "Добавувачи во странство", се 
заменуваат со зборовите: "Обврски спрема добавувачи во 
странство". 

Член 23 

Членот 21, се брише. 

Член 24 

Во членот 22, ставовите 1 и 2, ек менуваат и 
гласат: ^ ' 

"На сметките од. групата 24-Краткорочни обврски 
спрема поврзани субјекти и по основ на учество во 
вложувања и учество во резултатот, се искажуваат 
обврските спрема поврзани субјекти, обврските за крат-
корочни здружувања, вложувања и други краткорочни 
финансиски обврски спрема називите^ на сметките од оваа 
група. 

На сметка 240-0бврски спрема поврзани субјекти, се 
искажуваат обврските во пресметката од оваа' група 
спрема поврзаните субјекти" и обврските од^заедничките': Ј 

работи." г 1' 
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Ставот 3, се брише. 
Во ставот 6, кој станува став 5, зборот: "Купува-

чи", се заменува с'о зборовите: "Побарувања од купу-
вачите" и се додаваат два нови ставови 6 и 7, кои 
гласат: 

"На сметка 246 - Обврски спрема субјекти со кои 
субјектот е поврзан по основ на учество во вложува-
њата, се искажуваат обврските за здружени и вложени 
средства и други учества во вложувањата од поврзани 
субјекти. 

На сметките 247- Обврски по основ на учество во 
резултатот (во форма на дивиденда или во друга фор-
ма), се искажуваат обврските по основ на учеството 
на вложувачите во резултатот кој не се припишува на 
главницата, на товар на соодветните сметки од гру-
пата 88 " 

Член 25 

Членот 23, се менува и гласи: 
"На сметките од групата 25-Краткорочни обврски 

по основ на заеми и кредити, се искажуваат приме-
ните краткорочни заеми и кредити, според називите 
на сметките од оваа група. 

На сметка 257 - Останати краткорочни обврски по 
основ на заеми и кредити, се искажуваат останатите 
обврските по основ на заеми и кредити, кои по дого-
ворениот рок најдоцна на денот на годишниот биланс 
се исклучуваат од долгорочни финансиски обврски " 

Член 26 

Во членот 24, ставот 1, се менува и гласи: 
"На сметките од групата 26- Краткорочни обврски 

за даноци, придонеси и други давачки, се искажуваат 
обврските спрема државата и други институции за 
даноци, придонеси и други давачки според називите на 
сметките од оваа група." 

Во ставот 2, зборовите: "Обврски за данок на про-
мет", се заменуваат со зборовите:"Обврски за данок 
на додадена вредност". 

Во ставот 3, зборовите: "На конто 262- Обврски за 
даноци и придонеси и други давачки", се заменуваат 
со зборовите: " На сметките 262 и 265". 

Ставот 4, се менува и гласи: 
"На сметка 263-Обврски за даноци и придонеси од 

добивката, се искажува износот на пресметаните да-
ноци, придонеси и други давачи од добивката по 
периодичната, полугодишната и годишната сметка на 
товар на сметката 810, 811, 840 и 841 (Даноци и придо-
неси од добивката од редовното работење и од вон-
редните активности пред оданочување). " 

Ставовите 5 и 6, се бришат. 
Ставот 7, кој станува став 5, се менува и гласи: 
"На сметка 269- Обврски за останати неспомнати 

даноци, придонеси и други давачки, се искажуваат 
обврските за запрените даноци, туристичка такса и 
другите обврски од оваа група кои не се опфатени со 
одделните сметки од оваа група. " 

Член 27 

Во членот 25, ставот 1, се менува и гласи: 
"На сметките од групата 27-Краткорочни обврски 

за плати, други обврски спрема вработените и оста-
нати краткорочни обврски, се искажуваат обврските, 
пресметката и исплатата на платите и надоместите по 
основ на платите, обврските спрема вработените по 
други основи, нераспоредената добивка од финансис-
ката година и останатите неспомнати краткорочни 
обврски. " 

Во ставот 2, зборот: "работниците", се заменува со 
зборот: "вработените". 

По ставот 3, се додаваат два нови става 4 и 5, кои 
гласат: ( , 

"На сметка 275 - ^распоредена добивка од фи-
нансиската година, се искажува делот од добивката за 
финансиската година по сите оданочувања- нето до-
бивката, која субјектот не ја распорсдил во текот на 
годината и која се пренесува од сметката 889. Сос-
тојбата на оваа сметка при книжењето на почетната 
состојба во деловните книги наредната година се 
пренесува на сметката 950 - Акумулирана добивка. 

На сметка 276 - Обврски за лични примања на соп-
ствениците, се искажува делот од добивката за фи-

нансиската година по сите оданочувања- нето добивката 
наменет за лични примања на сопствениците " 

Член 28 

По членот 25, се додава нов член 25-а, кој гласи: 
"На сметките од групата 28 - Долгорочни обврски и 

долгорочни резервирања за ризици и трошоци, се опфа-
ќаат обврските по видови според називите на сметките од 
оваа група, во Согласност со прописите како и формира-
њето, користењето и укинувањето на долгорочните ре-
зервирања за ризици и трошоци. " 

Член 29 

Во членот 26, во ставот 1, зборовите: "Пасивни вре-
менски разграничувања:, се заменуваат со зборовите: 
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните 
периоди (ПВР) 

Член 30 

Називот на класата 3:" Материјали^ резервни делови и 
ситен инвентар", се менува и гласи: "Залихи на суровини, 
материјали, резервни делови и ситен инвентар". 

Член 31 

Во членот 28 ставот 1, се менува и гласи: 
"На сметките од групата 31-Суровини и материјали, се 

искажуваат залихите, отстапувањата од планските вред-
ности и вредносното усогласување на залихите на сурови-
ните и материјалите, според називите на сметките од оваа 
група. " 

Во ставот 2, зборовите: "Материјали во склад", се заме-
нуваат со зборовите: "Суровини и материјали на залиха". 

Втората реченица на ставот 2, се менува и гласи: 
" Ако суровините и материјалите се водат според 

планската вредност, отстапувањата од планската вредност 
се опфаќаат на сметката 319-Отстапување од цените на 
суровините и материјалите. " 

Ставот 3, се менува и гласи: 
"На сметка 317- Вредносно усогласување на залихите 

на суровини и материјали (исправка-намалување на вред-
носта), се искажуваат законските и други усогласувања на 
вредноста на некурентните залихи. " 

Член 32 

Во членот 29, зборовите: "исправката на вред-
носта", се заменуваат со зборовите: "вредносното усогла-
сување на залихата на резервни делови (исправка-намалу-
вање на вредноста) ' 

Член 33 

Во член 30, ставот 1, се менува и гласи: 
"На сметките од групата 35 - Ситен инвентар и ам-

балажа, се искажуваат вредностите на ситниот инвентар, 
амбалажата и автогумите на залиха и во употреба, на 
соодветни сметки од оваа група. " 

Ставот 3, се менува и гласи: 
"На сметка 357- Вредносно усогласување на залихите 

на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите (исправ-
ка-намалување на вредноста), се искажуваат законските и 
другите усогласувања на вредноста на ситниот инвентар, 
амбалажата и автогумите на залиха и во употреба, на 
посебни аналитички сметки во рамките на ова сметка. " 

Член 34 

По членот 30, се додава нов член 30-а, кој гласи: 
"На сметките од групата 37-Аванси, депозити и кауции 

за суровини и материјали, резервни делови, ситен инвен-
тар, амбалажа и автогума се опфаќаат плаќањата однап-
ред и паричните обезбедувања на добавувачите и на дру-
гите доверители за обртни средства. " 

Член 35 

Називот на класата 4: "Трошоци", се менува и гласи: 
"Трошоци и расходи од работењето" 

Член 36 

Во членот 31, во ставот 1, зборовите: " Трошоци 
на материјали, енергија, резервни делови и ситен 
инвентар", се заменуваат со зборовите: " Трошоци за 
суровини, материјали, енергија, резервни делови и 
ситен инвентар' 
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Во ставот 2, зборовите: " Потрошени материјали", 
се заменуваат со зборовите: "Потрошени суровини и 
материјали". 

Член 37 

Во членот 32, ставот 2, се менува и гласи: 
"На сметка .419- Останати услуги, се искажуваат 

сите услуги што се непосредно врзани за остварување-
то на процесот на производството/ како што се: 
производствените услуги, услугите за освојување на 
ново производство и откривање на минерално и друго 
богатство, услугите за тековна заштита при работа, 
услугите за тековните потреби на научно истражувач-
ката работа и останати слични услуги. " 

Член 38 

Членот 33 се менува и гласи: 
"На сметките од групата 42- Резервирања за тро-

шоци и ризици, се искажуваат вкалкулираните долго-
рочни резервирања за ризици и трошоци како што се 
резервирањата за: обновувањето на природните бога-
тства, надоместот на штети, пензии на вработените, 
инвестиционото одржување на постојаните (основни-
те) средства, покривање на дубиозните побарувања, 
гаранции, како и резервирањата по основ на стоки и 
другите веројатни трошоци и ризици што ќе настанат 
по подолго време, а се однесуваат на сегашните ефек-
ти." 

Член 39 

Во членот 34, ставот 1, се менува и гласи: 
"На сметките од групата 43-Амортизација и вред-

носно усогласување на долгорочните и краткорочните 
средства, се искажува амортизацијата на нематери-
јалните и материјалните средства во согласност со 
прописите и вредносното усогласување на долгороч-
ните и краткорочните средства и вложувања. " 
и ^ В о ставот 2, бројот: "439", се заменува со бројот: 

По ставот 2, се додаваат два нови ставови 3 и 4, кои 
гласат: 

"На сметка 434 - Вредносно усогласување на 
долгорочните и краткорочните финансиски вложува-
ња, се искажува и делот од намалувањето на вреднос-
та на постојаните средства кои се резултат на процен-
ка. 

На сметка 436 - Вредносно усогласување на крат-
корочните побарувања, се искажува отписот и вред-
носното усогласување (исправка на вредноста) на по-
барувањата и финансиските вложувања. " 

Член 40 

Во членот 35, во ставот 1, по зборовите: "Не-
материјални трошоци", се додаваат зборовите: "од ра-
ботењето". 

Ставот 2, се менува и гласи: 
"На сметка 441 - Надомести на трошоците на 

вработените, подароци и помошта, се искажуваат на-
доместите на трошоците за превозот на вработените 
до работното место и од работното место, надомес-
тите за сместување и исхрана на терен, трошоците за 
исхрана на вработените во текот на работата, регре-
сот за годишен одмор, помош на семејства во случај 
на смрт, јубилејни награди и другите лични примања и 
надомести на вработените. " 

По ставот 2, се додаваат два нови ставови 3 и 4, кои 
гласат: 

"На сметка 444-Даноци, придонеси, членарина и 
други давачки кои не зависат од резултатот, се 
искажуваат обврските кои настануваат независно од 
резултатот како што се: давачки за користење на 

Ѕрадско земјиште, давачки за користење на природни 
огатства, давачка за солидарност, трошоците за 

придонеси на Стопанската комора на Републиката и 
градот, трошоци за зачувување, унапредување и заштита 
на човековата работна и животна средина, членарина и 
останати даноци, придонеси и други давачки по останати 
основи согласно прописите. 

На сметка 449-Останати нематеријални трошоци, се 
искажуваат авторските хонорари, трошоците за привре-
мени и повремени работи, останатите надомести на граѓа-
ните како и трошоците што не се опфатени, со одделните 
сметки од оваа група. " 

Ставовите 3,4, 5 и 6, се бришат. 

Член 41 

По членот 35, се додава нов член 35-а, кој гласи: 
"На сметките од групата 45- Останати трошоци од 

работењето од редовната активност, се искажуваат тро-
шоците според називите на сметките од оваа група. 

На сметката 450-Неотпишана вредност и други трошо-
ци на отуѓени и расходувани постојани средства, се иска-
жува неоптпишаната вредност на нематеријалните средст-
ва како и неотпишаната вредност на материјалните средс-
тва и хартиите од вредност, намалени за капиталната загу-
ба. 

На сметка 451-Намалување на вредноста на посто-
јаните средства, се искажува делот од намалувањето на 
вредноста на постојаните средства, кое се спроведува 
согласно законски пропис. 

На сметка 459 - Останати неспомнати трошоци од 
работењето, се искажува и капиталната загуба. " 

Член 42 

По членот 36, се додава нов член 36-а, кој гласи: 
"На сметк,ите од групата 48- Расходи по основ на 

камати, курсни разлики и слични расходи, се опфаќаат 
расходите според називите на сметките од оваа група. 

На сметките 480, 481 и 482, се опфаќаат сите расходи 
на финансирање, според називите на сметките од оваа гру-
па што настануваат од односите со поврзани субјекти. " 

Член 43 

Називот на класата 6: "Производство, производи и 
стоки", се менува и гласи: Залихи на производство, 
готови производи и стоки". 

Член 44 
Во членот 38, ставот 2, се менува и гласи: 
"На сметка ' 607 - Вредносно усогласување на произ-

водството - услугите (исправка-намалување на вредноста), 
се опфаќаат законските и другите усогласување на 
вредноста на некурентните залихи. " 

Член 45 

Членот 39, се менува и гласи: 
"На сметките од групата 63-Готови производи, се 

опфаќа вредноста на готовите производи според називите 
на сметките од оваа група. 

На сметките 634-Вкалкулиран данок на додадена 
вредност и 635-Вкалкулирани акцизи, се опфаќа данокот 
на додадена вредност и акцизи во вредноста на залихите 
на производите во "продавница" ако продажните цени се 
формираат со данокот на додадена вредност и акцизи. На 
товар на овие сметки во корист на сметките 260-Обврски 
за данок на додадена вредност и 261 - Обврски за акцизи, 
се книжи данокот на додадена вредност и акцизи во 
цената на продадените производи од "продавница". " 

Член 46 VI" -1 ' 

1Јо членот 41, ставот 2. се менува и гласи: 
"На сметките 664 - Вкалкулиран данок на додадена 

вредност и 665 - Вкалкулирани акцизи, се опфаќа данокот 
на додадена вредност и акцизи во вредноста на залихите 
на стоки во "продавница" ако продажните цени се форми-
раат со данок на додадена вредност и акцизи. На товар на 
овие сметки во корист на сметките 260 -Обврски за данок 
на додадена вредност и 261-Обврски за акцизи, се книжи 
данокот на додадена вредност и акцизи во цената на 
продадените стоки од "продавница", како и пренесениот 

пресметан данок на додадена вредност или акцизи од 
претходниот учесник во прометот. " 

Член 47 

Во членот 42, во ставот 1, зборот: "Трошоци", се 
заменува со зборовите: "Расходи по основ", а зборо-
вите: 491-Распоред на трошоците непосредно врз то-
вар на вкупниот приход", се заменуваат со зборовите: 
" 490-Распоред на трошоците". 

Во ставот 2, зборот: "вложувања", се заменува со 
зборот: "средства". 

Член 48 

Во членот 43,; во ставот 3, з б о р о в ^ее 
заменува со зборовите: "Расходи по основ", а зооро-
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вите: "491-Распоред на трошоците непосредно врз то-
вар на вкупниот приход', се заменуваат со зборовите: 
м 490-Распоред на трошоците“. 

Ставот 4, се брише. 
Ставовите 1 , 1 и 3 од овој член, стануваат ставови 

3,4 и 5 на членот 42. 

Член 49 

Членот 44, се брише. 

Член 50 

Членот 45, се менува и гласи: 
"На сметките од групата 72- Вонредни расходи, се 

опфаќаат расходите според називите на сметките од 
оваа група. 

Во рамките на сметките од оваа група се вклучува-
ат расходите кои ретко се случуваат и не произлегу-
ваат од вообичаените (редовните активности) и кои 
не се условени со никакви добивки. Тие настануваат 
неочекувано и не можат да се предвидат кога ќе се 
појават." 

Член 51 

Членот 46, се брише. 

Член 52 

Членот 47, се менува и гласи: 
"На сметките од групата 75-Приходи од продажба, 

се опфаќаат остварените приходи од продажбата на 
производи, стоки, услуги, материјали, ситен инвентар, 
автогуми и амбалажа, според називите на сметките од 
оваа група. 

На сметка 759- Останати приходи од продажба на 
производи, стоки, услуги и материјали, се опфаќаат и 
приходите од надомести за извршени услуги во проме-
тот на стоки и материјали. " 

Член 53 

Во членот 48, во ставот 1, зборовите: "Приходи од 
финансирање", се заменуваат со зборовите: Приходи 
од учества на вложувања и приходи од останати вло-
жувања“. 

Во ставот 2, зборовите: "Приходи од финансирање 
од односите на поврзани субјекти“, се заменуваат со 
зборовите: "Приходи од учества на вложувања во 
поврзани субјекти". 

Член 54 

По членот 48, се додава нов член 48-а, кој гласи: 
"На сметките од групата 77 - Останати деловни 

приходи, се опфаќаат деловните приходи според нази-
вите на сметките од оваа гр)па. 

На сметка 773-Приходи од продажба на постојани 
средства, се искажуваат приходите нга̂  нематеријални-
те средства како и материјалните средства и хартиите 
од вредност намалени за капиталната добивка. 

На сметка 779-Останати неспомнати деловни при-
ходи, се искажува и капитал ната добивка. " 

Член 55 

Членот 49, се менува и гласи: 
"На сметките од групата 78-Вонредни - невообичаени 

приходи, се опфаќаат приходите според називите на 
сметките од оваа група. 

Во рамките на сметките од оваа група се вклучуваат 
приходите кои потекнуваат од сосема невообичаени нас-
тани кои ретко се случуваат и немаат никаква поврзаност 
со настанатите трошоци од редовното работење. " 

Член 56 

Членот 50, се брише. 

Член 57 

Членот 51, се менува и гласи: 
"Сметките од групата 79-Разлика .ра приходите и 

расхбдитеѓв^ финансиската гбдИн1, Ш ќрајбФ т пресмет-

ковниот период, се задолжуваат за разликата меѓу прихо-
дите и расходите од редовното работење и од вонредните 
невообичаени активности, во корист на сметката 800 и 
830 за износот на остварената добивка - добивката од 
редовното работење пред оданочување и добивката од 
вонредните невообичаени активности пред оданочување, 
а се одобрува за разликата на приходите и расходите од 
редовното работење и од вонредните невообичаени актив-
ности во пресметковниот период, врз товар на сметката 
800 и 830. " . 

Член 58 

Членот 52, се менува и гласи: 

"Сметката 800 - Добивка од редовното работење пред 
оданочување, се одобрува, односно таа сметка се задол-
жува за разликата меѓу приходите од редовното работење 
и расходите од'редовното работење во пресметковниот 
период. Ако од вкупниот приход не се надоместени вкуп-
ните расходи од редовното работење, износот на нена-
доместените вкупни расходи од редовното работење од 
вкупниот приход од редовното работење се книжи во 
корист на ова сметка, а на товар на сметката 890 - Загуба 
од редовното работење пред оданочување. 

Добивката од редовното работење пред оданочување 
се распоредува со книжење на товар на ова сметка во 
корист на соодветните сметки од групите 81 и 82. " 

Член 59 

' Членот 53, се менува и гласи: 
"Во корист на сметките од групата 81-Даноци и при-

донеси од добивката од редовното работење пред одано-
чување, се книжат распоредените износи на остварената 
добивка од редовното работење пред оданочување на 
товар на сметката 800. 

На товар на сметките 810 - Даноци од добивката од 
редовното работење и 811-Придонеси и други давачи од 
добивката од редовното работење, се книжат распоре-
дените износи на остварената добивка од редовното рабо-
тење пред оданочување што субјектот ќе ги утврди по пе-
риодична, полугодишна и годишна сметка, во корист на 
сметката 263-Обврски за даноци и придонеси од добивката. 

Ако износот на добивката од редовното работење 
пред оданочување, не е доволен за покривање на дано-
ците, придонесите и другите давачки од добивката од ре-
довното работење пред оданочување, разликата се книжи 
во корист на ова сметка, а на товар на сметката 890-Загу-
ба од редовното работење пред оданочување. " 

Член 60 

Членот 54, се менува и гласи: 
"Во корист на сметката 871-Добивка за финансиската 

година по сите оданочувања- нето добивка, се книжи до-
бивката во пресметковниот период на товар на сметката 
800 и 830. 

На товар на оваа сметка се книжи распоредот на нето-
добивката во корист на сметките од групата 88-Распоре-
дување на добивката по сите оданочувања - нето добивка, 
согласно општиот акт на субјектот, при што при распо-
редувањето на нето добивката по годишна сметка треба 

да се примени принципот на сразмерност на структу-
рата на капиталот на сопствениците. 

Член 61 

Членот 55, се менува и гласи: 
"Во корист на сметките од групата 88-Распореду-

вање на добивката по сите оданочувања - нето добив-
ка, се книжат распоредените износи за намените спо-
ред називите на сметките од оваа група, на товар на 
сметката 871-Добивка за финансиската година по сите 
оданочувања- нето добивка. 

На товар на сметката 880-Покривање на загуба од 
претходни години, се книжи распоредениот износ за 
оваа намена во корист на сметката 960- Пренесена 
загуба. 

На товар на сметките 881-Зголемување на трајни-
от капитал (капитал на сопствениците), и 882-Зголе-
мување на трајните вложувања, се книжи распореде-
ниот дел од добивката по сите оданочувања- нето до-
бивка, во корист на сметките од групата 91. 

На товар на сметката 883-Дивиденди и други на-
домести на вложувачите, се книжи ^споредениот дел 
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од добивката по сите оданочувања - нето добивка, во 
корист на сметката 247 и дел на сметка 249. 

На товар на сметката 884-Резерви, се книжи распо-
редениот дел од добивката по сите оданочувања - нето 
добивка, во корист на сметката 94-Резерви. 

На товар на сметката 885-Плати од добивката, се 
книжи распоредениот дел од добивката по сите одано-
чувања - нето добивка, за плати во корист на сметката 
2/О-Обврски за плати и надомести на плати. 

Платите од добивката реализирани и по поранеш-
ните периодични и полугодишни сметки во истата де-
ловна година, се книжат на товар на сметките 871 или 
895 со одобрение на сметката 885. 

На товар на сметката 886 - Лични примања на соп-
ствениците, се книжи распоредениот дел од добивка-
та по сите оданочувања- нето добивка, за лични при-
мања на сопствениците во корист на сметката 276 -
Обврски за лични примања на сопствениците. 

На товар на сметката 887- Останати намени, се 
книжи распоредениот дел од добивката по сите одано-
чувања - нето добивка, за останати намени во корист 
на сметката 919 - Останат капитал. 

На товар на сметката 889-Нераспоредената добив-
ка, се книжи делот од добивката по сите оданочувања 
- нето добивка, кој според пресметката е распореден 
во корист на сметката 275-Нераспоредена добивка од 
финансиската година. 

Книжењата од став 3 ,4 ,5 и 9 се вршат при составу-
вањето на годишната сметка. 

Користењето на сметките од оваа група не е задол-
жително. " 

Член 62 

Членот 56, се менува и гласи: 
"На сметките од групата 89-Загуба, се опфаќаат 

книжењата според називите на сметките од оваа 
група. 

При заклучување на деловните книги сметките од 
оваа група меѓусебно се затвораат. 

Непокриената загуба од тековната година која во 
годишната сметка е искажана на сметката 961- Загуба 
за финансиската година, при преносот на почетните 
состојби во деловните книги на наредната година, се 
пренесува на сметката 960-Пренесена загуба. " 

Член 63 

Називот на класата 9: "Капитал, долгорочни об-
врски, обврски спрема изворите на средствата и вон-
биласни сметки“, се заменува со нов назив кој гласи: 
"Капитал, резерви и вонбилансна евиденција“. 

Член 64 

Членот 57, се менува и гласи: 
"На сметките од групата 90-Запишан, а неуплатен 

капитал, се опфаќа запишаниот, а неуплатен капитал 
според називите на сметките од оваа група. 

Во случај на еднострано издвојување на дел на суб-
јектот во посебен субјект или на негово присоединува-

ње кон друг субјект вредноста на активата што се изд-
војува се искажува на дел од сметката 177, а се одобруваат 
соодветни сметки на кои таа актива е искажана и за ис-
тиот износ се врши вредносно усогласување (исправка на 
вредноста) на тие побарувања врз товар на сметките на 
групата 90 и 91, а во корист на дел од сметката 179, но 
најмногу до висината искажана на сметките од групите 90 

Книжењата од став 2 на овој член се вршат со состојба 
на денот на издвојувањето на дел од субјектот, според 
посебните пописни листи односно сметководствената сос-
тојба. 

Одредбите на став, 2 и 3 од овој член сообразно се 
применуваат и на другите средства.“ 

Член 65 

Членот 58, се менува и гласи: 
"На сметките од групата 91- Запишан основен капитал 

кој е уплатен, се опфаќа запишаниот основен капитал кој 
е уплатен според називите на сметките од оваа група во 
согласност со прописите. 

На сметката 919 - Останат капитал, се опфаќаат сите 
форми на капитал кои не се опфатени според називите на 
сметките од групата 91. 

Продадените и запишаните интерни акции што се 
наплатуваат во рати се искажуваат по номиналната вред-
ност на соодветните аналитички наведени сметки во рам-
ките на сметките од групата 91 со задолжување на соод-
ветна аналитичка сметка во рамките на групата 90- За-
пишан, а неуплатен капитал. За наплатениот износ по 
основ на продадените и запишаните интерни акции и сраз-
мерен износ на попуст се одобрува соодветната ана-
литичка сметка во рамките на групата 90, со задолжување 
на сметките 100, 101 и 271 и соодветната сметка во 
рамките на сметките од групата 91 и 93. " 

Член бб 

Членот 59, се менува и гласи: 
"На сметките од групата 92 - Премии на емитирани 

акции, се опфаќаат премиите на емитирани акции, како 
остварен вишок над номиналната вредност на акциите, кој 
вишок претставува разлика помеѓу остварената пазарна 
вредност на акциите и нивната номинална вредност, 
односно кога продажбата на емитираните акции се врши 
по цена над номиналната вредност на акциите. 

На товар на сметките од групата 92 се опфаќа и изно-
сот на оној дел од повлечените акциите (откупени сопст-
вени акции) кои не ќе се продадат во текот на годината во 
рокот утврден со Законот за трговските друштва или друг 
пропис, за кој дел се врши намалување на вредноста на 
капиталот. " 

Член 67 

По членот 59, се додаваат четири нови члена: 59-а, 59-
б, 59-в и 59-г, кои гласат: 

. "Член 59-а 

На сметките' од групата 93-Ревалоризациона резерва, 
се опфаќа ревалоризационата резерва. 

Член 59 -б 

На сметките од групата 94-Резерви, се опфаќаат 
резервите според називите на сметките од оваа група во 
согласност со прописите. 

Член 59- в 

На сметките од групата 95-Акумулирана добивка и 
добивка за финансиската година, се опфаќа акумулирана 
добивка и добивката за финансиската година, според 
називите на сметките од оваа група во согласност со 
прописите. 

Во корист на сметката 950- Акумулирана добивка, се 
книжи делот од нераспоредената добивка од поранешни 
години, со книжење на товар на сметката 275-Нераспоре-
дена добивка од финансиската година, која има статус на 
капитал и може да се користи за покривање на загубата 
како и за распоредување на начин предвиден во член 54, 
став 2 од правилникот 

Член 59- г 

На сметките од групата 96-Пренесена загуба и 
загуба за финансиската година, се искажува пренесе-
ната - непокриена загуба од поранешните години и 
загубата за финансиската година. 

Непокриената загуба во тековната година која со 
годишната сметка е искажана на сметката 961, при 
преносот на почетните состојби во деловните книги 
на наредната година, се пренесува на сметката 960 -
Пренесена загуба. " 

Член 68. 

Членовите 60, 61, 62, 63 и 64, се бришат 

Член 69 

Во членот 65; во ставот 2, бројот: "995", се 
заменува со бројот: "994". 

Во ставот 2, бројот: "996", се заменува со бројот: 
"995" 

Член 70 

Во сите членови на текстот на Правилникот, збо-
ровите: "годишната пресметка“, се заменуваат со збо-
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ровите: годишната сметка", зборот: "пресметка", се 
заменува со зборот: "сметка", зборот: "конто", се 
заменува со зборот: "сметка", а зборот: "контата", се 
заменува со зборот: "сметките". 

Член 71 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Број 07- 4606/1 
7 април 2000 година Министер за финансии, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Забелешка: 

До примената на Законот за данокот на додадена 
вредност, под: Данок на додадена вредност, се под-
разбира: Данок на промет на производи и услуги. 

(Прилог број 1) 
СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД 

НА СМЕТКИТЕ 
п о НОВИОТ СМЕТКОВЕН ПЛАН 

на новата 
сметката 

од старата сметка 
ровите: годишната сметка", зборот: "пресметка", се 
заменува со зборот: "сметка", зборот: "конто", се 
заменува со зборот: "сметка", а зборот: "контата", се 
заменува со зборот: "сметките". 

Член 71 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Број 07- 4606/1 
7 април 2000 година Министер за финансии, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Забелешка: 

До примената на Законот за данокот на додадена 
вредност, под: Данок на додадена вредност, се под-
разбира: Данок на промет на производи и услуги. 

(Прилог број 1) 
СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД 

НА СМЕТКИТЕ 
п о НОВИОТ СМЕТКОВЕН ПЛАН 

040 040, 0411),0421), 
44ди 

ровите: годишната сметка", зборот: "пресметка", се 
заменува со зборот: "сметка", зборот: "конто", се 
заменува со зборот: "сметка", а зборот: "контата", се 
заменува со зборот: "сметките". 

Член 71 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Број 07- 4606/1 
7 април 2000 година Министер за финансии, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Забелешка: 

До примената на Законот за данокот на додадена 
вредност, под: Данок на додадена вредност, се под-
разбира: Данок на промет на производи и услуги. 

(Прилог број 1) 
СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД 

НА СМЕТКИТЕ 
п о НОВИОТ СМЕТКОВЕН ПЛАН 

041 045 д0 ,046 д и 

ровите: годишната сметка", зборот: "пресметка", се 
заменува со зборот: "сметка", зборот: "конто", се 
заменува со зборот: "сметка", а зборот: "контата", се 
заменува со зборот: "сметките". 

Член 71 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Број 07- 4606/1 
7 април 2000 година Министер за финансии, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Забелешка: 

До примената на Законот за данокот на додадена 
вредност, под: Данок на додадена вредност, се под-
разбира: Данок на промет на производи и услуги. 

(Прилог број 1) 
СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД 

НА СМЕТКИТЕ 
п о НОВИОТ СМЕТКОВЕН ПЛАН 

042 045 д2), 046 д2) 

ровите: годишната сметка", зборот: "пресметка", се 
заменува со зборот: "сметка", зборот: "конто", се 
заменува со зборот: "сметка", а зборот: "контата", се 
заменува со зборот: "сметките". 

Член 71 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Број 07- 4606/1 
7 април 2000 година Министер за финансии, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Забелешка: 

До примената на Законот за данокот на додадена 
вредност, под: Данок на додадена вредност, се под-
разбира: Данок на промет на производи и услуги. 

(Прилог број 1) 
СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД 

НА СМЕТКИТЕ 
п о НОВИОТ СМЕТКОВЕН ПЛАН 

043 0 4 1 0 4 2 2 \ 

ровите: годишната сметка", зборот: "пресметка", се 
заменува со зборот: "сметка", зборот: "конто", се 
заменува со зборот: "сметка", а зборот: "контата", се 
заменува со зборот: "сметките". 

Член 71 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Број 07- 4606/1 
7 април 2000 година Министер за финансии, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Забелешка: 

До примената на Законот за данокот на додадена 
вредност, под: Данок на додадена вредност, се под-
разбира: Данок на промет на производи и услуги. 

(Прилог број 1) 
СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД 

НА СМЕТКИТЕ 
п о НОВИОТ СМЕТКОВЕН ПЛАН 

044 044Д2), 

ровите: годишната сметка", зборот: "пресметка", се 
заменува со зборот: "сметка", зборот: "конто", се 
заменува со зборот: "сметка", а зборот: "контата", се 
заменува со зборот: "сметките". 

Член 71 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Број 07- 4606/1 
7 април 2000 година Министер за финансии, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Забелешка: 

До примената на Законот за данокот на додадена 
вредност, под: Данок на додадена вредност, се под-
разбира: Данок на промет на производи и услуги. 

(Прилог број 1) 
СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД 

НА СМЕТКИТЕ 
п о НОВИОТ СМЕТКОВЕН ПЛАН 

045 043,045 д2), 046 д2)и 
063 

ровите: годишната сметка", зборот: "пресметка", се 
заменува со зборот: "сметка", зборот: "конто", се 
заменува со зборот: "сметка", а зборот: "контата", се 
заменува со зборот: "сметките". 

Член 71 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Број 07- 4606/1 
7 април 2000 година Министер за финансии, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Забелешка: 

До примената на Законот за данокот на додадена 
вредност, под: Данок на додадена вредност, се под-
разбира: Данок на промет на производи и услуги. 

(Прилог број 1) 
СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД 

НА СМЕТКИТЕ 
п о НОВИОТ СМЕТКОВЕН ПЛАН 

046 083 д 

ровите: годишната сметка", зборот: "пресметка", се 
заменува со зборот: "сметка", зборот: "конто", се 
заменува со зборот: "сметка", а зборот: "контата", се 
заменува со зборот: "сметките". 

Член 71 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Број 07- 4606/1 
7 април 2000 година Министер за финансии, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Забелешка: 

До примената на Законот за данокот на додадена 
вредност, под: Данок на додадена вредност, се под-
разбира: Данок на промет на производи и услуги. 

(Прилог број 1) 
СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД 

НА СМЕТКИТЕ 
п о НОВИОТ СМЕТКОВЕН ПЛАН 

047 -

ровите: годишната сметка", зборот: "пресметка", се 
заменува со зборот: "сметка", зборот: "конто", се 
заменува со зборот: "сметка", а зборот: "контата", се 
заменува со зборот: "сметките". 

Член 71 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Број 07- 4606/1 
7 април 2000 година Министер за финансии, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Забелешка: 

До примената на Законот за данокот на додадена 
вредност, под: Данок на додадена вредност, се под-
разбира: Данок на промет на производи и услуги. 

(Прилог број 1) 
СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД 

НА СМЕТКИТЕ 
п о НОВИОТ СМЕТКОВЕН ПЛАН 

048 047, 062, 064, 065, 
074, 075, 081, 082 и 
083 д 

ровите: годишната сметка", зборот: "пресметка", се 
заменува со зборот: "сметка", зборот: "конто", се 
заменува со зборот: "сметка", а зборот: "контата", се 
заменува со зборот: "сметките". 

Член 71 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Број 07- 4606/1 
7 април 2000 година Министер за финансии, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Забелешка: 

До примената на Законот за данокот на додадена 
вредност, под: Данок на додадена вредност, се под-
разбира: Данок на промет на производи и услуги. 

(Прилог број 1) 
СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД 

НА СМЕТКИТЕ 
п о НОВИОТ СМЕТКОВЕН ПЛАН 

100 100 

ровите: годишната сметка", зборот: "пресметка", се 
заменува со зборот: "сметка", зборот: "конто", се 
заменува со зборот: "сметка", а зборот: "контата", се 
заменува со зборот: "сметките". 

Член 71 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Број 07- 4606/1 
7 април 2000 година Министер за финансии, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

Забелешка: 

До примената на Законот за данокот на додадена 
вредност, под: Данок на додадена вредност, се под-
разбира: Данок на промет на производи и услуги. 

(Прилог број 1) 
СПОРЕДБЕН ПРЕГЛЕД 

НА СМЕТКИТЕ 
п о НОВИОТ СМЕТКОВЕН ПЛАН 101 101 

102 102 
на новата 
сметката 

од старата сметка 103 103 на новата 
сметката 

од старата сметка 
104 104 
105 105 

ООО - 107 107 
001 - НО ПО 
002 - 111 111 
003 - 112 117 д 
010 ООО 113 117 д 
011 001 117 117 д 
012 002 119 119 
013 003 120 120 д2) 

014 004 121 121 д 4 

015 005 129 129 д 2) 

016 006 140 120 д1Ј, 121 д", 140 
и 141 017 007: 

140 120 д1Ј, 121 д", 140 
и 141 

018 008 142 142 
019 009 143 143 
020 010 и 011 144 144 
021 020 147 147 
022 021дел = д 149 .129 дп и 149 
023 021 д . 150 150, 151 д и и 152ди 

024 022 и 023 151 153д 0 и 154 ди 

025 015 и 025 152 157д 
026 016 и 026 153 153Д2) И 154Д2) 

027 024, 060, 061,070, 
071,072, 080 

154 -027 024, 060, 061,070, 
071,072, 080 157 151Д2), 152Д2)И 157Д 

028 018,028,068, 078 и 
088 

159 159 028 018,028,068, 078 и 
088 160 161д и 197 д 

029 029, 069 д, 079 д и 
; ' 089 д 

161 161 д 029 029, 069 д, 079 д и 
; ' 089 д 162 161 д 
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на новата од старата сметка 
сметката 

163 161д 
164 161д 
167 160, 161 д и167 д 
169 169 д 
170 162 
171 163 д 
172 163 д 
173 163 д 
174 167 д 
177 163 д, 147 и 167д 
179 169д 
190 190 
191 191 
192 192 
194 194 
197 197 д 
210 210 
211 211 
217 217 
220 220 д и 253д 
221 221 д и 254д 
222 224д 
223 230 
224 231 
240 240,241 и 250 д!) 

242 242 
243 243 
244 244 
245 247 
246 250 д 0 и 251 
247 ! 250 л 0 и 264 д 
249 250 д 0 и 264 д 
250 252,253ди 257д 
251 254 д и 257д 
257 257д ; 
260 260 и 297д 
261 261 
262 262 д 
263 263 д 
264 
265 262 д 
269 262 д 
270 270 
271 271 

I 2.72:1,7 
' 273 . . 2̂73 

на новата од старата сметка 
сметката 

274 274 
275 265 
276 267д 
279 266 и 267д 
280 940 
281 943,944д 945д 
282 941 и 942 
283 947 
284 22 д,944ди 945д 
285 . 946 
286 948 
287 -

288 -

289 93 
290 290 
292 292 
294 294 
297 297 д 
300 300 
301 301 
302 302 
303 303 
309 309 
310 310 
312 312 

' 316 316 
317 317 
319 319 
320 320 
327 327 
329 329 
350 350 д 
351 З ^ д 
352 350 д 
353 351 д 
357 357 
359 359 
370 130д и 131 д 
377 139д 
400 400 
401 401 
404 404 
405 405 
410 410 

! 4 1 1 411 
? 412 412 
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на новата 
сметката 

од старата сметка 

413 413 
414 414 
419 419 
420 428ди 448д 
421 -

422 428 д 
. 423 1 708д 

429 428д, 448д и 708 
430 430 
431 431 
432 438 
433 439 
434 713 и 721д 
435 715 
436 726 
437 722 
439 -

440 440д, 
441 440д, и 444д 
442 415 и 442 
443 443 
444 445,446 и 447д 
447 447 д 
449 440д, 441 и 449 
450 720 
451 721 д 
452 723 
453 725 
454 727 
459 724д и 730 
л чл ч/и 470 
471 471 
480 710 "И711Д" 
481 710 и 712" 
482 714д !,719Д. 
483 7 Ч д " 
484 711д , 
485 7122) 

489 714д719д 
490 490 и 491 
600 600 
606 606 
607 607 
609 609 
630 630 д 
631 631 д 

на новата од старата, сметка 
сметката 

633 633 д 
634 634 
635 635 
636 636 
637 630 д, 631 д и 633 д 
638 637 
639 639 
650 650 
651 651 
652 652 
653 653 
659 659 
660 660 
661 661 
662 662 
663 663 
664 664 
665 665 
666 666 
667 667 
669 669 
670 130ди 131 д 
671 130ди 131 д 
672 ВОди 131 д 
679 139д 
700 700 
701 701 
702 702 
703 703 
720 1 729 
721 724 д 
722 724 д 
750 750 
751 751 
752 752 
753 757 
755 755 
756 756 
759 759 
760 760 д и 764 д" 
761 764 д2' 
762 760 д и 764 д" 
763 764 д2) 

ј 764 760 д, 761 V 762 
764 д'\ 7бУ " 
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на новата од старата сметка 
сметката 

765 761 2)762 2), 764 д2,
; 

767 2) 

770 753 
771 754 
772 758 
-773 770 
774 772 и 773 
775 775 
776 776 
777 777 
778 -

779 780 
780 779 д 
781 779 д 
782 779 д 
789 779 д 
790 790 д 
791 790 д 
800 800 д 
810 810 д 
811 811 Д 
820 820 д 
830 800 д 
840 810 д 
841 811 Д 
850 820 д 
860 -

870 820 д 
871 820 д 
880 830 
881 О 1 ОЈ 1 
882 832 
883 833 
884 834 
885 835 
886 836 д ^ 
887 836 д 
889 839 
890 890 д 
891 890 д 
892 890 д 
893 890 д 
894 890 д 
895 890 д 
900 -4. 
901 

902 -

910 910 д, 911 д и 917д 
911 910 д, 911 д и 917д 
912 913,914 и 917д 
913 -

914 90 
919 96, 97 и 98 
920 911 Д 
930 923 
940 920 д 
941 -

942 920 д 
949 920 д 
950 924 
951 265 
960 050 
961 051 

990 до 994 990 до 994 
995 до 999 995 до 999 

1) Внесување на делот кој се однесува на 
поврзани субјекти 
2) Намалување за делот кој се однесува на 
поврзани субјекти 
Забелешка: До примената на Законот за 
данокот на додадена вредност, под: Данок на 
додадена вредност, се подразбира: Данок на 
промет на производи и услуги 
1826. 

Врз основа на член 102 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" број 50/97), министерот за труд и социјална 
политика, во согласност со министерот за образова-
ние и министерот за здравство, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОЦЕНА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ПОТРЕБИ 
НА ЛИЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ФИЗИЧКИОТ 

ИЛИ ПСИХИЧКИОТ РАЗВОЈ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува видот и степенот на ' 

пречките во физичкиот или психичкиот развој; струч-
ните профили на членовите на стручниот орган што 
дава наод и мислење за оцена на специфичните потре-
би на првостепениот и второстепениот орган за ли-
ца со пречки во физичкиот или психичкиот развој; на-
чинот на оценување на специфичните потреби и воде-
њето на евиденцијата и установата што ќе дава наод и 
мислење. 

Член 2 
Со оцена на специфичните потреби заради физич-

ките или психичките пречки во развојот се опфаќаат 
лица до 26-годишна возраст. 

'' / Член 3 'Д ; 1., , 
Стручниот орган кој дава наод и мислење за видот 

и степенот на попреченоста во физичкиот или психич-
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киот развој и за специфичните потреби прави листа на 
специфични потреби согласно Законот за детска заш-
тита, Законот за социјална заштита, Законот за здрав-
ствена заштита, Законот за вработување и осигуру-
вање во случај на невработеност, како и специфични-
те потреби во сите степени на образование, овој пра-
вилник и другите акти. 

Оцената на специфичните потреби се однесува за 
сите лица со пречки во физичкиот или во психичкиот 
развој наведени во глава 4 од овој правилник, а која 
специфична потреба ќе ја користи лицето зависи од 
видот и степенот на поирсченоста во физичкиот или 
психичкиот развој или со комбинирани пречки. 

II. УТВРДУВАЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ПОТ-
РЕБИ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ВИДОТ И СТЕПЕНОТ 

НА ПРЕЧКИТЕ ВО ФИЗИЧКИОТ 
ИЛИ П С И Х И Ч К И О Т РАЗВОЈ 

Член 4 . 
Лицата со пречки во физичкиот или психичкиот 

развој кои имаат специфични потреби се: 
1. Лица со оштетен вид (слабовидни и слепи); 

2. Лица со оштетен слух (наглуви и глуви), 
3. Лица со пречки во гласот, говорот и јазикот' 
4. Телесно инвалидни лица; 
5. Ментално ретардирани лица (лесно, умерено, 

тешко и длабоко); 
6. Аутистички лица; 
7. Хронично болни лица; и 
8. Лица со повеќе видови на пречки (лица со ком-

бинирани пречки во развојот). 

Член 5 
Со пречки во видот се сметаат слабовидни и слепи 

лица. 
Слабовидно се смета лице кое на подоброто око со 

корекционо стакло има острина на видот помала од 
40% (0,4) и лице кое на подоброто око со корекционо 
стакло има острина на видот поголема од 40% (0,4), 
но кај кое се предвидува извесно влошување на видот. 

Слепо се смета лице кое на подоброто око со ко-
рекционо стакло има острина на видот до 10% (ОДО) и 
лице со централен вид на подоброто око со корек-
ционо стакло до 25% (0,25), на кое видното поле му е 
стеснето до 20 степени. Според степенот на 
попреченоста слепите лица се распоредуваат во три 
групи и тоа: 

- лице кое потполно го изгубило осетот за светло 
(амауроза); 

- лице кое на подоброто око со корекционо стакло 
има остаток на видот до 5% (0,05) или лице кое на 
подоброто око со корекшѕоно стакло има остаток на 
видот помалку од 10% (ОДО) или има видно поле 
стеснето до 20 степени. 

- лице кое на подоброто око со корекционо стакло 
има остаток на видот помалку од 10% (ОДО) и лице со 
централен вид на подоброто око со корекционо 
стакло до 25% (0,25) и кое има видно поле стеснето до 
20 степени. 

Практично слепо лице се смета лице со толку на-
малена функционална способност на органот за вид 
која не му овозможува воспитание и образование пре-
тежно по визуелен пат. 

Член 6 
Лицата со оштетен слух, во зависност од степенот 

на оштетувањето, се делат на глуви и наглуви. 
1. За наглуви се сметаат оние лица кај кои оштету-

вањето на слухот на подоброто уво 6 од 25 дб до 80 дб 
и кои потполно или делумно го развиле вербалниот 
говор. Според степенот на оштетувањето на слухот, 
времето кога настанало оштетувањето и степенот на 
говорната развиеност, наглувите лица ги распореду-
ваме: 

а. Лица со лесно оштетување на слухот од 25 дб до 
40 дб. Овие лица можат спонтано да развијат вербален 
говор. 

б. Лица со умерено оштетување на слухот од 40 дб 
до 60 дб кои пред оштетувањето спонтано го развиле 
говорот. 

Ј1ица со умерено оштетување на слухот од 40 дб до 
60 дб се и лица кај кби оштетувањето на слухот наста-
нало пред да го развијат говорот, а како последица 
имаат делумно развиен говор. 

в. ЈЃица со тешко оштетување на слухот од 60 дб до 
80 дб кои спонтано го развиле говорот пред да настане 
оштетувањето. 

г. Лица со тешко оштетување на слухот од 60 дб до 
80 дб кај кои оштетувањето на слухот настанало пред 
да го развијат говорот, а потоа го развиле со систе-
матски сурдоаудиолошки третман. 

д. Лица со тешко оштетување на слухот од 60 дб до 
80 дб се и оние лица каЈ кои оштетувањето на слухот 
настанало пред да го развијат говорот, а кои во мо-
ментот на оцената на специфичните потреби имаат 
недоволно развиен говор. 

2. За глуви се сметаат оние кај кои оштетувањето 
на слухот е поголемо од 80 дб и кои и со слушен апли-
фикатор не можат целосно да го перцепираат вербал-
ниот говор. Глувите лица се делат на практично глуви 
и тотално глуви. Практично глувите лица со слушен 
аплификатор можат да слушаат одделни супресегмен-
ти од говорот. Тотално глувите лица имаат потполно 
згасната слушна перцепција. Според времето на нас-
танувањето и степенот на развојот на говорот, овие 
лица се распоредуваат: 

а. Лица кои пред оштетувањето на слухот го разви-
ле вербалност говор и во времето на оцената на спе-
цифичните потреби добро говорат. 

б. Лица кои пред оштетувањето на слухот не го 
развиле спонтано вербалниот говор, а потоа со интен-
зивен и систематски сурдоаудиолошки третман го пос-
тргнале тоа. 

в. Лица кои го изгубиле слухот пред да го развијат 
вербалниот говор и во моментот на распоредувањето 
имаат недоволно изграден говор или се без говор. 

3. Лица со комбинирани пречки кај кои примарно 
оштетување е оштетувањето на слухот се определува-
ат специфични потреби во зависност од видот и степе-
нот на пречките. ^ 

4. Децата со слушно оштетување определени во 
овој член, по детектирањето на слушното оштетува-
ње, како и децата со кохлеарен имплант и други се оп-
фаќаат со задолжителна сурдоаудиолошка рехабили-
тација во специјални установи и служби верифицира-
ни за оваа дејност, со цел процесот на десурдизација и 
демутизација да се реализира пред нивното упатување 
во основното образование. 

Член 7 
Со пречки во говорот и гласот се оние лица чиј го-

вор не одговара на нивната возраст, или не е разбир-
лив, граматички и синтактички неизграден, со конвул-
зивни пречки во механизмот и автоматизмот на гово-
рот, заради што им е потребен логопедски третман и 
лекување. 

Според видот и степенот, пореметувањата во 
вербалната комуникација, лицата се распоредуваат во 
следните групи: 

- лице со потполно отусуство на говорот - алалија; 
- лице со патолошки говорен развој; 
- лице со тешка назализација - ринолалија; 
- лице со отсуство и тешко оштетување на гласот -

афонија и дисфонија; 
- лице со тешко оштетен говор поради детска 

парализа; 
- лице со аутизам; 
- лице со оштетен или изгубен порано стекнат го-

вор - афазија и дисфазија; 
- лице со комбинација на горе наведените пречки. 
Лица со поблаги облици на пречки наведени во 

ставот 2 на овој член, како и лица со дислалии (непра-
вилен изговор на гласовите), дислексии и дисграфии 
(пречки во пишувањето и читањето) не се распореду-
ваат. 
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Член 8 
Телесна инвалидност според овој правилник е сос-

тојба на намалување или губење на функционалната 
способност на еден или повеќе делови на телото со 
што значително се намалува способноста на лицето во 
задоволувањето на основните животни потреби. 

Во зависност од специфичните потреби што се ја-
вуваат како последица на вакви промени на организ-
мот, телесната инвалидност може да биде тешка, по-
тешка и најтешка. 

- Тешка телесна инвалидност се јавува во оние 
случаи кога лицето може самостојно да ги задоволува 
своите потреби со соодветни ортопедски помагала 
или адаптација на физичката средина. 

- Потешка телесна инвалидност постои кога лице-
то може самостојно да ги задоволува своите потреби 
само со помош од друго лице. 

- Најтешка телесна инвалидност кога лицето има 
потреба од постојана грижа и нега во задоволување на 
основните биолошки и социјални потреби. 

Член 9 
Хронично болни лица 
1. Лица со најтешки облици на хронични заболува-

ња и сериозно нарушена здравствена состојба се лица 
со срцеви заболувања, хемофилија, дијабетес, леуке-
мија, потежок облик на бронхијална астма, хемипле-
гија, параплегија, артритис, реуматизам и лица на ди-
јализа. 

2. Лица со пореметувања на психомоториката: 
- прва група: пореметување на психомоториката 

како резултат на дисхармоничен тек на развојот на 
психомоторниот спрег, 

- втора група: пореметување на психомоториката 
како резултат на забавен развој на пооделни структу-
ри на психомоторниот спрег, 

- трета група: пореметување на психомоториката 
во склоп на општите емоционални пореметувања и 
пореметувања на интелигенцијата. 

Член 10 
Ментален хендикеп е состојба на забавен или не-

потполн психички развој кој особено се карактеризи-
ра со нарушување на оние способности кои се појаву-
ваат во текот на развојниот период и кои придоне-
суваат за општото ниво на интелигенцијата, како што 
се когнитивните, говорните, моторните и социјалните 
способности. 

Лицата со пречки во психичкиот развиток се рас-
поредуваат како лица со лесен, умерен, тежок и дла-
бок ментален хендикеп. 

1. Лица со лесен ментален хендикеп се карактери-
зираат со благо намалување на нивото на интелектуа-
лните, говорните, јазичните, м о т о р и в е и социјалните 
способности. Зборуваат со извесно задоцнување, но 
сепак најголемиот број од нив можат да го користат 
говорот во секојдневниот живот. 

На правилно стандардизираните тестови за инте-
лигенција, за лица со лесни пречки во психичкиот раз-
виток карактеристичен е ориентационен коефициент 
на интелегенција во рамките од 50 до 69. 

2. Лица со умерен меитален хендикеп покажуваат 
забавен развој и ограничени достигнувања во доменот 
на развојот и употребата на говорот и јазикот, мотор-
ните способности и грижата за себе. 

На правилно стандардизираните тестови за инте-
легенција, лица со умерени пречки во психичкиот раз-
виток за карактеристичен е ориеитационен коефицие-
нт на интелегенција во рамките од 35 до 49. 

3. Лица со тежок меитален хендикеп се слични на 
умерено ментално хендикепираните по клиничката 
слика, присуство на органска етиологија и придружни 
оштетувања. Постои значително ограничување на 
достигнувањето во областа на говорот и јазикот, мо-
торните способности и грижата за себе. Поголем број 
од лицата имаат изразени моторни и/или други при-
дружни пречки кои укажуваат на присуство на значај-
но оштетување или пореметување во развојот на 
централниот нервен систем. 

На правилно стандардизираните тестови за инте-
лигенција коефициентот на интелигенција ориента-
ционо се движи во рамките од 20 до 34. 

4. Лица со длабок меитален хендикеп се каракте-
ризираат по изразито ограничената способност за раз-
бирање и прифаќање на барањата или упатствата, 
имаат зачувана способност за многу рудиментарни 
форми на невербална комуникација. Голем дел од нив 
се полуподвижни или неподвижни, неспособни за во-
лева контрола на сфинктерите. Поседуваат мали или 
скоро никакви способности да се грижат за себе, пора-
ди што им е потребна постојана помош и надзор. 

На правилно стандардизираните тестови за инте-
лигенција, кај лица со длабоки пречки во психичкиот 
развиток коефициентот на интелигенција е под 20. 

Член И 
Лица со аутизам и лица со други перварзивно раз-

војно ратројство кој се карактеризира со квалитатив-
но оштетување на реципрочните социјални интерак-
ции, на невербалната, вербалната комуникација и има-
гинација и ограничен број на активности и интере-
сирања. Тој може да биде пропратен со најразличен 
степен на ментална ретардација, различни неуролош-
ки знаци, епилепсија и различни бихевиорални син-
дроми на агресија, автоагресија, деструктивност и на-
пади на гнев. 

Член 12 
Лица со повеќе видови на пречки (со комбинирани 

пречки) во развојот се сметаат лицата кај кои се при-
сутни по две или повеќе видови на пречки во развојот 
наведени во овој правилник. 

III. СТРУЧНИТЕ ПРОФИЛИ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА СТРУЧНИОТ ОРГАН 

Член 13 
Пред започнување на постапката за утврдување на 

видот и степенот на попреченост на физичкиот или 
психичкиот развиток и оценката на специфичните 
потреби, претходи откривање и пријавување на лица-
та со пречки во физичкиот или психичкиот развој и на 
ризично родените деца што го врши здравствена уста-
нова (породилиште, развојно советувалиште, детски 
диспанзер и други установи од примарната здравстве-
на заштита), установа од социјална заштита, установа 
од детска заштита, установа од образованието, роди-
телот, старателот и др. 

Член 14 
Стручниот орган кој работи во состав на устано-

вата ги има следните стручни профили: 
1. За лица со оштетен вид, установата треба да ги 

има следните стручни лица: офталмолог, педијатар, 
дефектолог, односно тифлолог, психолог и социјален 
работник; 

2. За лица со оштетен слух, установата треба да ги 
има следните стручни лица: оториноларинголог, педи-
јатар, сур долот, психолог и социјален работник; 

3. За лица со пречки во гласот, говорот и јазикот, 
следните стручни лица: оториноларинголог, педија-
тар, логопед, психолог и социјален работник; 

4. За телесно инвалидни лица, следните стручни 
лица: физијатар, педијатар, дефектолог, односно со-
матопед, психолог и социјален работник; 

5. За меитално ретардираните лица, следните ст-
ручни лица: невропсихијатар, педијатар, дефектолог 
за меитален хендикеп, психолог и-социјален работник; 

6. За аутистички лица, следните стручни лица: 
невропсихијатар, педијатар, дефектолог за ментален 
хендикеп, психолог и социјален работник; 

7. За хронично болни лица, следните стручни лица: 
педијатар, интерниот, физијатар, психолог, дефекто-
лог за ментален хендикеп и социјален работник; и 

8. За лица со повеќе видови на попреченост, уста-
новата треба да има стручни лица предвидени во точ-
ките од 1 - 7 во овој член во зависност од примарната 
попреченост. ' 
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Член 25 
Центарот води евиденција и документација и тоа: 
1. Список на лица прегледани од страна н^ струч-

ниот орган; 
2. Евиденција за лицето со неговите лични пода-

тоци, наодот на секој член од стручниот тим од 
прегледот и оценката на специфичните потреби; 

3 Евиденција за издавањето на наодите и оценката 
на специфичните потреби; 

4. Евиденција за решенијата кои се донесени од 
Второстепениот стручен орган по жалба; 

Книга за записниците од седниците; 
6. Листа на специфичните потреби. 
Стручниот орган на оваа евиденција и документа-

ција ја чува според прописите за чување на архивска 
документација. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 26 

Образецот бр. 1, 2, 3 и 4 се составен дел на овој 
правилник. 

Член 27 
Со денот на влегување во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за распоредување и 
евиденција на лицата попречени во физичкиот и пси-
хичкиот развиток ("Сл.весник на СРМ" бр. 8/81). 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Согласен: 
Министер 
за здравство, 
доц д-р Драгиш Даниловски, с р 

Согласен -

Министер 
за образование, 

д-р Гале Галев, с р 
Министер, 

Бедредин Ибраими, с р 

формат 21 х 30 см Образец број 1 

НАЗИВ НА СТРУЧНИОТ ОРГАН 

Број 
Д а т у м „ -

НАОД И МИСЛЕЊЕ 
ЗА ВИДОТ И СТЕПЕНОТ НА ПОПРЕЧЕНОСТА ВО 
ФИЗИЧКИОТ ИЛИ ПСИХИЧКИОТ РАЗВОЈ И 

СПЕЦИФИЧНИТЕ ПОТРЕБИ 

Име и презиме на лицето 
Пол, дата и место на р а ѓ а њ е „ „ - -
Име на таткото и занимање„„ 
Име на мајката и з а н и м а њ е - - - - - - - - - — 
Адреса и место на живеење 

Вид постепен на физичка или 4 
психичка попреченост „ 
Мислење се дава (прв, втор 
или трет пат) 

Специјални потреби од сферата на: 
а) личниот живот - - . -
б) детската заштита -
в) образованието - -
г) професионалното 
оспособување - -
д) вработувањето - -
п социјална заштита -
е) здравствената заштита 

Датум за јавување на повторен 
преглед - -

Посебни напомени 

СТРУЧНИ ЛИЦА 
1 „ ^ „ „ „ . 
2 . ^ ^ ^ ^ ^ 
3 ' 
4 . ^ ^ ^ „ 
5 ^ „ „ „ ^ 

М П 

Овластено лице 

формат 21 х 30 см 

Стручен профил на лицето кое 
дава мислење . 

Образец број 2 

МИСЛЕЊЕ 
НА СТРУЧНОТО ЛИЦЕ 

- Име и презиме на прегледаното лице „ 
- Година на раѓање и адреса -
- Здравствена односно социјална 
анамнеза или психолошки наод 
- Начин-тек на испитување на 
прегледот, 
применети методи и инструменти (пр 
психолошки тестови, медицинска 
техничка и сл.) -
- Резултати од прегледот-испитувањето 
и стручни наоди и мислења за состојбата 
на лицето и неговата способност и 
можности за натамошен развиток „ „ „ , 

- Предлог за упатување и сместување на 
лицето, заштита, нега, воспитание и 
образование, рехабилитација и друг 
посебен третман -

Место и дата Потпис на стручното лице 



Назив на надлежниот орган Образец број 4 
формат 30x20 см 

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА БРОЈОТ НА ЛИЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ФИЗИЧКИОТ ИЛИ ПСИХИЧКИОТ РАЗВОЈ ВО „ ^ „ ^ ГОДИНА 

Возраст Вкупно Упатени во установите Чекаат 
До 7 

години 
Од 7 до 15 

години 
Над 15 
години 

Восп. и 
образова-

ние 

Здравство Соц. 
заштита 

Оспособ-
ување 

упатување 

м ж се V ж се м ж се 
1 Лица со слабовидни 

ошт. вид слепи 

2 Лица со наглуви 
ошт. слух глуви 

3 Лица со пречки во гла-
сот, говорот и јазикот 

4 Телесно инвалидни лица 

5 Лица со лесно 
ментален умерено 
хендикеп тешко 

длабоко 
6 Аутистички деца 
7 Хронично болни деца 
8 Лица со комбинирани 

пречки ве развојот 
ВКУПНО: 

Место и дата М.П. Овластено лице 
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1827. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл.весник на 
РМ? бр. 17/91), Републичката геодетска управа доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на 
недвижностите на катастарската општина Стар Исте-
вник - Општина Делчево. 

Катастарот на недвижностите се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во "Службен 
весник на Република Македонија". 

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

' Директор, 
^дупл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Бр. 09-1888/1 
13 април 2000 година 

Скопје 

1828. ' 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл.весник на 
РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на 
недвижностите на катастарската општина Згрополци 
- Општина Градско. 

Катастарот на недвижностите се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во "Службен 
весник на Република Македонија". 

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

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

Бр. 09-1889/1 
13 април 2000 година 

Скопје 

1829. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл.весник на 
РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на 
недвижностите на катастарската општина Кумарино -
Општина Велес. 

Катастарот на недвижностите се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во "Службен 
весник на Република Македонија". 

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

1830. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 1 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл-весник на 
РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на 
недвижностите на катастарската општина Мечкуевци 
- Општина Свети Николе. 

Катастарот на недвижностите се применува од 
денот, на објавувањето на ова решение во "Службен 
весник на Република Македонија". 

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

Директор, 
дипл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р 

Бр. 09-1891/1 
13 април 2000 година 

Скопје 

1831. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл.весник на 
РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на 
недвижностите на катастарската општина Крушица -
Општина Свети Николе. 

Катастарот на недвижностите се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во "Службен 
весник на Република Македонија". 

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

Бр. 09-1892/1 ^ Директор, 
13 април 2000 година дипл.правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Ш 2 . С к 0 П Ј е 

Бр. 09-1890/1 
13 април 2000 година 

Скопје 

Директор, 
дипл правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за премер, катастар и запишу-
вање на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" 
бр. 17/91), Републичката геодетска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Облавце -
Општина Клечевце. 

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

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

Бр.09-1836/1 Директор, 
И април 2000 година ДЧШ1- правник Горѓи Лазески, с.р. 

Скопје 
1833. 

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Алдинци -
Општина Тополчани. 
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Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

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

Директор, 
дипл. дравник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

Бр. 09-1835/1 
11 април 2000 година 

Скопје 
1834. 

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ“ 
бр. 17/91), Републичка геодетска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на недвиж-
ностите на катастарската општина Мало Рувци - Општина 
Прилеп. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во "Службен весник на 
Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижнос-
тите од став 1 од ова решение, престанува да се применува 
катастарот на земјиштето установен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ“ бр. 

1837. 
Врз основа .на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ“ 
бр. 17/91), Републичка геодетска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на недвиж-
ностите на катастарската општина Мојанци - Општина 
Кочани. 

Катастарот на недвижностите се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во "Службен 
весник на Република Македонија“. 

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

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

Бр. 09-1833/1 
11 април 2000 година 

Скопје 

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

Бр. 09-1837/1 
11 април 2000 година 

Скопје 

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

Бр.09-1832/1 
И април 2000 година 

Скопје ^ 

Директор, 
дипл. правник Ѓорѓи Лазески, с.р 

Бр.09-1834/1 
И април 2000 година 

Скопје 
1835. 

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ“ 
бр. 17/91), Републичка геодетска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на недвиж-
ностите на катастарската општина Чепигово - Општина 
Тополчани. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во "Службен весник на 
Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижнос-
тите од став 1 од ова решение, престанува да се применува 
катастарот на земјиштето установен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ“ бр. 

Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство на Република Македонија - Скопје во 
смисла на член 24 од Законот за семе ("Сл.весник на 
РМ“ бр. 18/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 83/92), објавува дека 
во Регистарот на производители и доработувачи на 
семенски материјал се запишува: 

ФХКИ^'"Алкалоид" АД - Скопје ги исполнува 
условите и се запишува во регистарот за доработка на 
семенски материјал .од афион - регистарски број 36, 
решение бр. 10-1939/2 од 07.04.2000 година. 

Бр. 10-1939/2 
7 април 2000 година 

Скопје 

Министер, 
Марјан Ѓорчев, с.р. 

1836. - . 

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ“ 
бр. 17/91), Републичка геодетска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на недвиж-
ностите на катастарската општина Горни Подлог -
Општина Кочани. 

Катастарот на недвижностите се применува од денот 
на објавувањето на ова решение во "Службен весник на 
Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижнос-
тите од став 1 од ова решение, престанува да се применува 
катастарот на земјиштето установен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ“ бр. 

Д Р Ж А В Е Н З А В О Д ЗА Р Е В И З И Ј А 
21. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за 
државна ревизија ("Службен весник на РМ“ бр.65/97) 
и член 22 став 1 алинеја 14 од Правилникот за орга-
низација и работа на Државниот завод за ревизија, 
главниот државен ревизор на Државниот завод за ре-
визија, донесува 

Т А Р И Ф А 
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа тарифа се утврдува постапката за прес-

метка на надоместокот за вршење на државна реви-
зија и за изготвување на извештајот од истата, кај 
субјектите за кои тоа е дозволено согласно Законот за 
државна ревизија. 

Член 2 
Наплата на надоместокот од извршената ревизија 

се врши со испоставување на фактура од страна на 
Државниот завод за ревизија, во висина на пресмета-
ниот надоместок согласно пресметката утврдена во 
точка 2 подолу - Пресметка на надоместокот (члено-
вите од 3 до 13) од оваа тарифа. 

Пресметката на надоместокот за вршење на др-
жавна ревизија заедно со условите на плаќање се дос-
тавува на субјектот кој е предмет на ревизија пред от-
почнувањето на државната ревизија, со испоставува-
ње на про-фактура. 

Пресметаниот надомест ќе се наплатува според 
следниве услови: 

(1) 40% од вредноста на пресметаниот надомес-
ток се наплаќа авансно, пред отпочнување на вршење-
то на државната ревизија; 

(2) 30% од вредноста на пресметаниот надомес-
ток се наплаќа во текот на вршењето на државната 
ревизија; и 
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(3) 30% од вредноста на пресметаниот надомес-
ток се наплаќа по доставувањето на претходниот из-
вештај до субјектот на ревизија. ^ 

2. ПРЕСМЕТКА НА НАДОМЕСТОКОТ 

Член 3 
Надоместокот за работите од член 1 на оваа тари-

фа, се утврдува како производ од износот на ревизор 
денот и бројот на 'деновите потребни за вршење на 
ревизијата и за издавање на извештајот. 

Под ревизор ден се подразбира вкупниот паричен 
надоместок на ревизорскиот тим за еден работен ден. 

Член 4 
Износот на ревизор денот претставува производ од 

коефициеитот за утврдување на вкупниот износ на 
ревизор денот и збирот од поединечните бруто плати 
на членовите на тимот. 

Коефициентот за утврдување на вкупниот износ 
на ревизор денот изнесува 23-

Поединечните бруто плати на членовите на тимот 
се утврдуваат како производ од коефициентот за ут-
врдување на платата на секој член, согласно Одлуката 
за утврдување на коефициент на сложеност и, на 
коефициент за пресметување на бруто платите по ра-
ботни места на Државниот завод за ревизија, и про-
сечната нето плата по работник во стопанството на 
Република Македонија, исплатена во месецот кој му 
претходи на месецот во кој се изоставува про-факту-
ра за вршење ревизија, зголемена за 1,7 пати заради 
добивање на бруто износот. 

Член 5 
За потребите на утврдување на износот на Просеч-

ната нето плата по работник во стопанството на Ре-
публика Македонија, ќе се користат соопштенијата на 
Заводот за статистика. 

Износот на просечната нето плата по работник во 
стопанството на Република Македонија се фиксира со 
изоставување на про-фактура. 

По исклучок од претходниот став, доколку работи-
те на државна ревизија се пролонгираат на подолг пе-
риод од три месеци, по вина на корисникот, износот на 
просечната нето плата по работник во стопанството 
на Република Македонија се утврдува во висина на 
утврдената за месецот во кој,, е предаден претходниот 
(нацрт) извештај. 

Врз основа на пресметката од претходниот став, се 
врши корекција на пресметаниот надоместок. 

Член 6 
Коефициентот за утврдување на платата на поеди-

ни членови на ревизорскиот тим се применува сог-
ласно Одлуката за утврдување на коефициент на сло-
женост и на коефициент за пресметување на бруто 
платите по работни места на Државниот завод за ре-
визија. 

Коефициентот за утврдување на плата по одделни 
звања е како што следува: 

Име на поединечното 
звање 

Коефициент за 
плата 

Помошник главен 
државен ревизор 3,1 
Самостоен ревизор 2,8 
Виш ревизор 2,6 
Ревизор 2,5 
Помлад ревизор 2,4 

Член 7 
Бројот на деновите потребни за вршење на 

работите од член 1 на оваа тарифа се утврдува со оваа 
тарифа и ќе се користи исклучиво за потребите на 
пресметување на надоместокот за вршење на ревизи-
јата. 

Член 8 
За потребите на утврдување на бројот на денови за 

вршење на работите од член 1 на оваа тарифа, субјек-
тите кои се предмет на ревизија се поделени во пет 
групи според нивната големина 

Член 9 
Во првата група се наоѓаат најголемите јавни 

претпријатија од републички карактер, за кои се опре-

делуваат по 40 работни дена за вршење на ревизијата 
и по 10 дена за изготвување на извештајот 

Член 10 ' 
Во втората група се наоѓаат другите јавни прет-

пријатија од републички карактер, Народната банка 
на РМ, Заводот за платен промет, фондовите, агенци-
ите и другите институции основани со закон и правни-
те лица во кои државата е доминантен акционер и 
кои, согласно Законот за сметководство, се распоре-
дени во групата на големи правни лица, за кои се оп-
ределуваат по 20 работни дена за вршење на ревизија-
та и по 10 дена за изготвување на извештајот 

Член И 
Во третата група се наоѓаат сите јавни претприја-

тија од локален карактер кои вршат услуги за повеќе 
општини, за кои се определуваат по 15 работни дена 
за вршење на ревизијата и по 7 дена за изготвување на 
извештајот. 

Член 12 
Во четвртата група се наоѓаат правните лица во 

кои државата е доминантен акционер и кои, согласно 
Законот за сметководство, се распоредени во групата 
на мали правни лица, за кои се определуваат по 10 
работни дена за вршење на ревизијата и по 7 дена за 
изготвување на извештајот. 

Член 13 
Во петтата група се наоѓаат сите јавни претприја-

тија од локален карактер кои вршат услуги само за ед-
на општина, за кои се определуваат по 5 работни дена 
за вршење на ревизијата и по 5 дена за изготвување на 
извештајот. 

3. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 14 
Измени и дополнувања на оваа тарифа се вршат на 

начин и по постапка предвидени за нејзино донесува-
ње. 

Член 15 
Оваа тарифа влегува во сила од денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија“, 
а ќе се применува по претходно добиена согласност од 
Собранието на Република Македонија. 

Бр. 06-23/2 Главен државен ревизор, 
18 февруари 2000 година Методија Тошевски, с.р 

Скопје 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 
ОСНОВЕНСУД СКОПЈЕ 1-СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на 
тужителот Ристоска Силва од СкопЈе, против туже-
ниот Трајковски Миле од Скопје ул "ЈуриЈ Гагарин“ 
бр 52/2-11 од Скопје, сега со непозната адреса 

Се повикува тужениот да се Јави во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот или да постави полно-
мошник, кој ќе го застапува во спорот Во спротивно, 
по истекот на ОВОЈ рок на тужениот ќе му биде пос-
тавен привремен застапник од редот на адвокатите 
во Скопје кој ќе го застапува тужениот се додека ТОЈ 
или негов полномошник не се Јави во судот 

Од Основниот суд СкопЈе КСкопЈе, УИЈ П бр 1187/ 
99 (15309) 

Пред овој суд поведена е постапка за враќање на 
заем од 6 350 гм, по тужбата на тужителот Нешков 
Драган од Скопје, у л ' Т а ш к о Караџа“ бр 26-1/23 
против тужените Боровиќ Лилјана и Боровиќ Јован'и 
двајцата од Скопје со непозната адреса на живеење 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена да се 
Јават во судот или да постават СВОЈ полномошник КОЈ 
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ќе ги застапува Во спротивно, нивните интереси во 
постапката ќе ги штити привремениот застапник 
Столевска Наташа адвокат од СкопЈе, ул "Македо-
нија" бр П-а,се додека тужените или нивниот пол-
номошник не се појават пред судот, односно додека 
Ценатарот за социјална работа не го извести судот 
дека назначи старател 

Од Основниот суд СкопјеЈ-СкоиЈе,ХХ П бр 398/99 
(15311) 

Пред Основниот суд Скопје 1-Скопје се води 
постапка за утврдување право на сопственост на куќа 
што се наоѓа во Скопје, на ул 'Топанска" бр.21, по 
тужбата на тужителот Кенан Сабедин против туже-
ните Надире Баки, Нимет Баки, Ајше Баки и Алие 
Зибер со непозната адреса во Турција 

За привремен застапник во спорот се поставува 
адвокатот Киро Ивановски кој ќе ги има сите права и 
должности на законски застапник се додека тужените 
или нивниот полномошник не се појават пред судот 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје,Ш П.бр.759/2ооо. 
(15577) 

Пред ОВОЈ суд поведена е граѓанска постапка за ут-
врдување на сопственост по тужбата на тужителот 
Спасена Мицкова од СкопЈе, ул."Нерешка" бр 7-6, 
против тужениот Исмаилов Шериф Јусуф, со непоз-
ната адреса на живеење ^ 

Се повикува тужениот во ро рок од 30 дена да се 
јави во судот или да постави свој полномошник кој ќе 
ги застапува неговите интереси. Во спротивно, на 
тужениот ќе му биде поставен привремен старател 
кој ќе ги штити неговите интереси. За привремен 
старател е назначена Наташа Огненовска, адвокат 
од Скопје, ул."Пајко Маало" бр 6, со решение на 
Меѓу-општинскиот центар за социјални работи на 
општините на град Скопје бр 3020-120 од 16 03 2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје, XX П бр.-
2038/99 (14783) 

Пред овој суд се води постапка за утврдување на 
право на сопственост по тужбата на тужителот Фаик 
Мустафа од с.Грешница, Кичево, против тужениот 
Туниќ Мика со непозната адреса Вредност на спорот 
неопределен? 

За привремен застапник на тужениот е поставен 
адвокатот Мирче Ристевски од Скопје, ул "Питу Гули" 
бр 55, со решение на Меѓуопштинскиот ценатр за 
соцоијални работи на град Скопје бр 30 3020-323 од 
18 о5 1998 година, кој ќе го застапува тужениот до 
негово Јавување во судот 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје II П бр 3352/97 
(14837) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ Н-СКОПЈЕ 

Пред ОВОЈ суд е поднесена тужба за развод на брак 
по тужбата на Низакет Марцини од С К О Н Ј С ул "Ва-
шингтонска" бр 49, против тужениот Герхард Марин-
ци со непозната адреса на живеење во Австрија 

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот да се Јави во судот Во спротивно, 
на тужениот ќе му биде поставен привремен старател 
КОЈ ќе ги застапува неговите интереси 

Од Основниот суд Скопје М-СкопЈе, XIV П бр 674/оо 
(14569) 

Пред Основниот суд Скопје П-СкопЈе. се води 
парнична постапка по тужбата на тужителот Мухамед 
Пацоли од Скопје ул "Кемал С е ф у л а " бр 7, против 

тужените Салца Сеим од Скопје, со непозната адреса 
на живеење, Благоја Наумчевски од Скопје, со 
непозната адреса на живеење и Република Македонија 
застапувана од ЈП на РМ 

За привремен застапник на тужениот Благоја Наум-
чевскн е поставен адвокатот Весна Костовска од Ско-
пје, бул "Партизански одреди" бр 131-1/19 
Со истото решение е одредено дека привремениот 

застапник ќе го застапува тужениот во постапката се 
додека тужениот Благоја Наумчевски или неговиот 
полномошник не се појават во судот,односно додека 
Органот за старателство не го извести судот дека на 
тужениот му поставил старател 

Од Основниот суд во СкоиЈе П-СкопЈе. VII П бр 
2157/99 „ „ „ . (15719) 

Пред Основниот суд Скопје II - С К О П Ј С се води 
оставинска постапка но оставината на покојната За-
горка Бурјан почината на 2 04 1998 година во СкопЈе 

Се повикуваат наслед,ниците Олга БурЈан и Ада-
мовиќ Бранко да се Јават во ОВОЈ суд во рок од 30 дена 
и ги достават своите адреси на живеење Во спротивно, 
за истите ќе биде поставен привремен старател КОЈ ќе 
ги застапува нивните интереси пред судот 

Од Основниот суд Скопје П-СкопЈе. О бр 475/98 
(15802) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Велес поведена'е пос-

тапка за развод на брак по тужбата на тужителката 
Бешировиќ Абдија од Тутин-Коваче, Србија, а сега со 
непозната адреса на живеење 

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот на во "Службен весник на РМ" 
да се јави во судот или да постави полномошник КОЈ 
ќе ги застапува неговите интереси во постапката Во 
спротивно, судот ќе одреди привремен застапник и 
тоа Зоран Лозаноски,стручен соработник во Осно-
вниот суд во Виелес. Привремениот застапник ги има 
сите права и должности на законски застапник се 
додека тужениот или негов полномошник не се Јави 
во судот, односно се додека Органот за старателство 
не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П бр 1446/99 (14115) 

Пред овој суд заведен е спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Орце Алекса од ^Иванковци 
протиќ тужената Лилјана Берта, Ирена Алекса сега 
со непознато место на живеење Вредност на спорот 
60 ООО,оо денари 

За привремен застапник на тужената и се одредува 
Никола Димовски, стручен соработник во ОВОЈ суд 
Привремениот застапник ги има сите права и дол-
жности на законски застапник се додека тужената 
или нејзин полномошник не се јави во судот ,односно, 
додека Органот за старателство не го извести судот 
дека поставил старател 

Од Основниот суд во Велес, П.бр.408/2000 (15983) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред ОВОЈ суд по предлог на предлагачот Синанин 

Илјаз од с Чајле, се води постапка за докажување на 
смртта на лицето Синани Сеадин од с ЧаЈле, роден на 
7 02 1898 година во с Оруше 

Се повикува лицето Синани Сеадин од с ЧаЈле во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ" и на огласната табла во ОВОЈ 

суд да се јави во Основниот суд во Гостивар, л исто-
времено ги повикува сите лица кон нешто знаат за 
не т и пот-живота а му го соопштат на ово! суд 
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З А П И Ш У В А Њ Е ВО Р Е Г И С Т А Р О Т Н А 
З Д Р У Ж Е Н И Ј А Н А Г Р А Ѓ А Н И И Ф О Н Д А Ц И И 

Основниот суд СкопЈе II - СкопЈе, со решение III Рег 
зг бр 15/2000 од 27 03 2000 година во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следно-
то 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на "Полно плус - Пост полиот" 
Скопје, со седиште на ул "Руди Чајевац" бр 33/3, 
Скопје 

Дејноста на Здружението на граѓани "Полно плус -
Пост полно" група за поддршка е анимирање, активи-
рање и организирање на заболените од детска парали-
за од една страна, како и на сите заинтересирани лица 
и целокупната општествена јавност од друга страна за 
сестрана помош и квалитетно подигање на начинот на 
живот и размислување на секој полно случај пооделно 
како и на нивното целосно и активно вклучување во 

^општествениот живот 
Со денот на запишувањето во Регистарот на здруже-

нието на граѓани "Полно плус - Пост полно" група за 
поддршка, Скопје се стекнува со својство на правно 
лице 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (13935) 

Основниот суд во Куманово, со решение ЗГ.бр 1/99 
од 28 02 2000 година во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното 

I Се утврдува дека програмата и статутот на 
Општински фудбалски сојуз "Липково", со својство на 
правно лице од 21 05 1997 година се во согласност СОЈ 
Законот за здруженија на граѓани и фондации 

II Се запишува Општински фудбалски сојуз "Липко-
во", со седиште во м в "Бунар" - Липково, во Региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации при Основ-
ниот суд во Куманово, под рег бр 150 

Основни цели и задачи како и начин на облици на 
дејствување на Општинскиот фудбалски сојуз "Липко-
во", се насочени кон развој и унапредување на фудба-
лот, грижа за создавање материјални и други услови за 
развој на фудбалот, утврдување на основите и степе-
нот на постојните натпреварувања во фудбалот во оп-
шт ината и Републиката, утврдување на основите и 
стручна работа на фудбалот, утврдување на работа со 
сстннзтитс сксртски организации со Републиката, 
обезбедува н,е права, одговорности и обврски на фуд-
балските судии во врска со судењето, утврдување и 
обезбедување права, обврски и одговорности на фуд-
балски терени и играчи 

Општинскиот фудбалски сојуз "Липково", има се-
диште во с Липково, м.в "Бунар" 

Од Основниот суд во Куманово (14315) 

Основниот суд во Куманово, со решение ЗГбр 
9/2000 од 28 02 2000 шдина во Регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации К) запиша следното 

Се запишува Здружението на жените "ХристиЈанка", 
со седиште во Куманово, ул "Серава" бр I, но Регис-
тарот на здруженија на !раѓани и фондации при Ос-
новниот суд во Куманово, под рег бр 149 

Основните цели и задачи, како и начин и облици на 
дејствување на Здружението на жените "Христијани" 
од Куманово, сс насочени кон организирање на хума-
нитарни акции, воспоставуван,с на контакт со слични 
ординации и здруженија и вклучуван,с но 

колективни акции од областа на здравството, соција-
лата, културата, човекови права, организирање на по-
мош на стари и изнемоштени лица, социјално загро-
зени семејства и поединци и контакти со установи од 
ТОЈ тип, активности за обезбедување на социјална си-
гурност и здрав живот на децата, реализација на нив-
ните права и заштита на децата од сите видови зло-
употреби, организирање активности заради подигнува-
ње на општата култура на живеење на жените, запо-
знавање со постигнување од областа на здравството и 
семејството, квалитетот на правата на жените 

Здружение на жените "ХристиЈанка" има седиште во 
Куманово, ул "Серава" бр 1 

Здружението на жените "ХристиЈанка" - Куманово, 
се здобива со својство на правно лице со денот на запи-
шување во Регистарот на 28 02 2000 година 

Од Основниот суд во Куманово (14318) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III РЕГ 
Рег зг бр 287/99 од 25.02 2000 година во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следно-
то 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението на граѓани "Пост-
песимисти" - Скопје, со седиште на ул "Антон Попов" 
бр 6/296, Скопје 

Дејноста'на Здружението на граѓани "Постпесимис-
ти" - С К О П Ј С е развој и градење на демократијата и 
граѓанското општество во Република Македонија 
промоција и почитување на човековите права и слобо-
ди, развој и унапредување преку соработка меѓу оп-
штества од регионот и пошироко, промоција и унапре-
дување на толеранцијата, мирот, разбирањето и сора-
ботката за мирно решавање на конфликтите, претеж-
но од етнички карактер, активно учество во изградба-
та на општествени вредности за побрза интеграција на 
РМ во Европската Унија, соработка со владини и не-
владини институции, развој и унапредување на меѓует-
ничките односи, едукација на граѓаните, организирање 
на семинари, конференции Д слично, заложба за сло-
бода на информирањето, заложба за искоренување на 
девијантните појави (наркоманија, алкохолизам и др) 
и заштита и унапредување на животната средина и 
развивање на еколошката свест кај граѓаните 

Со денот на запишувањето во Регистарот на Здруже-
нието на граѓани "Постпесимисти" се стекнува со свој-
ство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14534) 

Основниот суд во Куманово, со решение Зг.бр 
3/2000 од 11.02.2000 година во Регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се запишува Женски црковен хор "Св.Марија Магда-
лена", со седиште во Куманово, во црквата "Св Нико-
ла", во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Куманово, под рсг.бр 145 

Основните цели и задачи,, како и начините и облици-
те на дејствување на Женскиот црковен хор "Св Мари-
ја Ма! дадена", со седиште во Куманово, сс насочени 
кон презентирање па хорско пеење, преку јавни наста-
пи на културно, црковни, уметнички и други манифес-
тации, учество на фестивали за црковно пеење, афир-
мирање и прифаќање на нови членови, а заради подо-
брување на квалитет па полифоно пеење и уметнички-
от израз, преземање на активности за информирање на 
јавноста и контакти со Јавноста како и соработка со 
соодветни хорови во земјата и странство 
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Женскиот црковен хор "Св МариЈа Магдалена" има 
седиште во Куманово, во црквата "Св Никола" Ј 

Женскиот црковен хор "Св Марија Магдалена" се 
здобива со СВОЈСТВО на правно лице со денот на запи-
шување во регистарот на 11 02 2000 година 

Од Основниот суд во Куманово (14721) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под реден броЈ 13 за 2000 година се врши упис на осно-
вање на Здруженија на граѓани со име "Македонски 
ресурсен центар за невладини организации" МРЦНО -
Прилеп 

Основни цели и зада.чи на здружението се идентифи-
кување, креирање, изградба и развивање на македо-
нските невладини организации со обезбедување на ин-
формации, консултации и обука, зголемување на Јав-
ната свест каЈ македонското население и директно 
учество во креирањето и развојот на регулативите и 
Законот за здруженија на граѓани и фондации на Ре-
публика Македонија 

Седиштето на Македонскиот ресурсен центар за не-
владини организации е во Прилеп, на ул. "Димо Наред-
ниот" бб 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Жарко Гиноски од Прилеп, ул "Круме 
Јаскоски" бр 31 

Од Основниот суд во Прилеп (14722) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации, 
се запишува Здружението на граѓани под име Фудбал-
ски клуб "Илинден" од с ВелмеЈ или со скратено име 
ФК "Илинден" - с ВелмеЈ, под Рег Згф бр 3/2000 

Основни цели и задачи на здружението се организи-
ран систем на натпревари, унапредување на фудбалски 
спорт, воздигнување на спортот кај младите, негување 
на сите категории во фудбалот, грижа за создавање 
материјални и други услови за развој на фудбалскиот 
спорт, грижа за здравствена заштита на играчите, 
стручно педагошко работење со играчите како и пре-
земање на други активности од интерес на членството 

Седиштето на здружението е во с ВелмеЈ - општина 
Белчишта, каде и дејствува 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Цане Кузески 

Од Основниот суд во Охрид (14723) 

Основниот суд во Гостивар, со решение ЗГ бр 
7/2000 од 22.03 2000 година во Регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации го запиша следното 

I Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под рег бр 10/2000, 
се запишува здружението на граѓани, Здружение на 
ликовните уметници во Македонија "ДРАУДАКУМ", 
Гостивар, со седиште на ул "Борис Кидрич" бб, КОЈ ГО 
застапува неговиот претседател Меџити Башким 

И Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат во остварувањето на економски, социјални, 
културни, образовни и други права 
()д ()сновниот суд во Гостивар (14724) 

Основниот суд во Гостивар, со решение ЗГ бр 9/2000 
од 31 03 2000 година но Регистарот на здруженија на 
1рлѓани и фондации го заниша следното 

1 Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции Не) Основниот суд во Гостивар под рег.бр 13/2000, 
се запишува здружението на граѓани, Здружение на 
превентива од болест на зависност и за психосоцнјал-
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на поддршка на семејства, поединци и деца - Гостивар, 
кое ќе го застапува неговиот претседател Тримчески 
Ратко од Гостивар 

П Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат во организирање и спроведување на истражу-
вање и на активности од областа на болестите на за-
висност како што се наркоманијата, алкохолизмот, 
ннкотшшзмот каЈ цела популација, а посебно кај мла-
дите како и психосоцијална поддршка и заштита на се-
мејства, поединци и деца кои се нашле во кризни со-
стојби поради разни причини 

Од Основниот суд во Гостивар (14725) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани п фондации, 
се запишува - пререгистрира здружението на граѓани 
под име Фудбалски клуб "Рудар" од с Куратица пли со 
скратено име ФК "Рудар" Куратица, под Рег.Згф бр 
47/99 од 03 04 2000 година 

Здружението на граѓани има за цел унапредување на 
фудбалскиот спорт и воздигнување на младите со \ 
грижа за создавање на материјални и други услови за 
нивно правилно развивање, како и преземање на дру-
ги активности за омасовување на фудбалскиот спорт 

Седиштето на здружението е во с Куратица - општи-
на Косел, каде и дејствува 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Ацко Секулоски 

Од Основниот суд во Охрид (14790) 

Се запишува во Регистарот на Здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ бр 8/2000, Здружение на граѓани 
со и.ме Организација на жените на Општина Конче, 
кое е основано заради еманципација, економски и со-
цијален развој, хуманост, развој л традиција на култу-
ра, заштита на права на деца утврдени со Уставот 

Здружението ќе дејствува на територијата на Опш-
тина Конче, а неговото седиште се наоѓа во с Конче 

Од Основниот суд во Радовиш (15060) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во Кавадарци, под реден броЈ Рег 
бр 6/2000 за 2000 година, се запишува здружение под 
име "Општинска организација на Црвен крст" Кава-
дарци, кое ќе се залага за чување и унапредување на 
здравјето и здравствената култура на населението и 
развој и унапредување на крводаритслството, заштита 
и унапредување на човековата средина и развивање и 
унапредување на активности за спасување на вода и на 
планина, да учествува во обезбедување на социјална 
сигурност и во развивање на меѓусебната солидарност 
на граѓаните, во ублажување п отстранување на после-
диците од масовно-елемснтарни и други несреќи или 
вооружени судири, воспоставување и развивање на со-
работка, солидарност и рамноправност меѓу народите 
во духот на меѓународното почитување и разбирање и 
воспитување и чување на мирот меѓу народите, во ду-
хот на хуманоста и солидарноста 

Седшитето на здружението се наоѓа во Кавадарци на 
ул "7-ми Септември" бб и е составен дел од Црвениот 
крст на Република Македонија 

Од Основниот суд во Кавадарци (15063) 

Во Регистарот на Здруженија на Јраѓанн и фондации 
под реден-број 15 за 2000 1одина, се врши упис на осно-
вал,е на здруженија на граѓани со име Хумани Iарпа 
ординација "Вистина" - Прилеп 

Како основни цели и задачи на здружението се уна-
предување на здравје го со посебен акцент на мептал^ 
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ното здравје, развој на животните вештини, промоција 
на човековите права, јакнење на граѓанското општест-
во, унапредување на комуникацијата на граѓаните, ин-
форматичка едукација и обука на граѓаните и друго 

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. "Мир-
че Ацев" бр. 20. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е лицето Цветанка Здравеска - претседа-
тел 

Од Основниот суд во Прилеп (! 5065) 

Основниот суд во Кичево, со решение ЗГФ бр 6/2000 
од 29.03.2000 година, го запиша следното 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под ЗГФ бр. 6/2000, се з.апишува основање на здруже-
нието Карате клуб "Чипита" од Кичево, со седиште во 
Кичево, ул. "29-ти Ноември" бр 38 

Лице кое е овластено да^го застапува здружението е 
Тони Петрески од Кичево. 

Работата и активностите на здружението се да го не-
гува и развива спортот, а пред се каратето како спорт-
ско - боречка вештина, овозможувајќи и на своите 
членови услови за изучување на оваа вештина, органи-
зирање и учество на разни карате турнири, карате се-
минари и други активности на младите од Општините 
Кичево, Другово, Вранешница, Осломеј и Зајас. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 29.03 2000 година. 

Од Основниот суд во Кичево (15066) 

Основниот суд во Кичево, со решение ЗГФ бр 4/2000 
од 17.02 2000 година, го запиша следното: 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под ЗГФ бр. 4/2000, се запишува основање на здруже-
нието на граѓани "Здружение на инвалидски пензионе-
ри" М.Брод, со седиште во М.Брод, на ул."Душан 
Митрески" бр. 29 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
Трендафилка Стојкоска од М Брод. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
сува во следење и проучување на остварувањето на Ус-
тавните права и законските права на корисниците на 
инвалидска пензија, да учествува за остварување на 
правата на инвалидските пензионери, да го следи си-
стемот на здравственото осигурување на здравствена-
та заштита во целина, а посебно за заштита на корис-
ниците на инвалидска пензија, да ја унапредува органи-
зацијата, методот и содржината на работата, да го сле-
ди системот на осигурување преку солидарниот фонд 
за взаемна помош, да ги унапредува и развива облици-
те на културно уметничко изразување и друго. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 17 02.2000 година 

Од Основниот суд во Кичево. (15067) 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под Рег бр 15/2000, 
се запишува Кик бокс клуб "БУДОКАН" од Гостивар, 
кој го застапува неговиот претседател Адили Бесник 

II Работата и активностите на здружението-клубот. 
ќе се однесуваат во поттикнување, омасовување, раз-
вој и унапредување на спортот пред се на кикбоксинг 
спортот и создавање услови за негово развивање и 
учество на натпревари 

Од Основниот суд во Гостивар (151 12) 

Основниот суд во Кичево, со решение ЗГФ бр 7/2000 
од 05 04 2000 година, го запиша следното 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под ЗГФ бр 7/2000, се запишува основање на здруже-
нието на граѓани СД."Буба-Мара" од Кичево, со се-
диште во Кичево, ул. "Рудничка" бр 34 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
Зоран Настески од Кичево. 

Основни цели и задачи на СД "Буба-Мара" се. пред-
лага мерки и се ангажира во формирање на секции и 
спортски школи, рекреација во друштвото, изготвува 
годишна програма и календар на активностите во дру-
штвото, се ангажира за развивање на спортот и физич-
ката култура, рана 'селекција на млади спортски тален-
ти, развива.ње и соработка со други сојузи и здружени-
ја во Општината, Републиката, со меѓународни асоци-
јација, со АРМ, еколошки здруженија, го стимулира 
развојот на секциите и спортските школи и стручното 
усовршување на своето членство, покренува иниција-
тива за нормално уредување на одделни прашања на 
својата работа преку закони, прописи, договори и 
слично, рекламирање и пропаганда на спортските ак-
тивности на СД "Буба-Мара" со работа со разни фир-
ми и институции со цел за обезбедување на средства за 
егзистенција" на друштво.то, покрај редовната члена-
рина 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице п може да започне со работа од 05 04 2000 година 

Од Основниот суд во Кичево (15114) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I РЕГ. 
ЗГ.бр 25/2000 од 12.04.2000 година во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следно-
то. 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението за хуманитарна и 
социјална помош ХЕИЉИГЕР МАРТИН од с.Арачи-
ново - Скопје, со седиште на здружението на ул. "4" бр. 
11, Арачиново. 

Основните цели и задачи на здружението се состојат' 
во следното прибирање на доброволни прилози во 
храна, лекови, облека, пари во денари и странска валу-
та, давање на социјално хуманитарна помош на соци-
јално загрозени работници, деца, старци и други кате-
гории загрозени граѓани на Република Македонија, да-
вање помош на специјализирани установи за деца и. 
други социјално загрозени хуманитарни асоцијации, 
поврзување со други друштва и здруженија кои имаат 
иста цел, социјална и хуманитарна работа. 

Со денот на запишување во Регистарот на здружени-
јата на граѓани и фондации, здружението за хумани-
тарна и социјална помош ХЕИЉИГЕР МАРТИН" од 
с Арачиново - Скопје, се стекнува со својство на прав-
но лице 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15541) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 16 за 2000 година извршен е упис на 
основање на здруженија на граѓани со име Младински 
актив од с Тополчани 

Основни цели и задачи на активот се претставување 
на младите во локални, национални и интернационал-
ни рамки, остварување на интересите на младите, раз-
вивање и задоволување на културните потреби на мла-

. дите, одржување и унапредување на соработката со 
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други младински активи во државата и странство и 
друго 

Седиштето на Младинскиот актив е во с.Тополчани. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

активот е Роберт Балабаноски - претседател. 
Од Основниот суд во Прилеп. (15587) 

Основниот суд во ,Тетово, со решение РЕГ ЗГФ.бр 
8/2000 од 10.01 2000 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под РЕГ.бр. 8/2000, се запишува Здружение на гра-
ѓани Културно уметничко здружение "ЗЕНЕЛ АСА-
НИ", со скратено име КУЗ "ЗЕНЕЛ АСАНИ", со се-
диште во с Нераште" - Тетово. 

И. Работата и активноста на здружението ќе се одне-
сува на развој и унапредување на културно-уметнич-
киот аматеризам преку создавање на услови за пома-
совно вклучување на млади и возрасни во културно 
уметничка дејност, организирање и одржување на јав-
ни настапи, концерти и други културно уметнички 
приредби, како и учество на разни манифестации од 
областа на културата и уметноста . 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
здружението е подрачје на општина Тетово и ново 
формираните општини. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на прав-
но лице и може да почне со работа од 10.04.2000 годи-
на. 

Од Основниот суд во Тетово. (15588) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во Неготино, под Рег.бр. 2/00, се за-
пишува Здружението на граѓани Ансамбл за народни 
песни и ора "Јане Сандански" од Неготино. Здруже-
нието на граѓани Ансамбл за народни песни и ора "Ја-
не Сандански" од Неготино се основа поради омасову-
вање и развој на народниот, изворниот и фолклорен 
мелос на македонскиот народ, постојано негување и 
збогатување на македонските традиционални изворни 
обичаи на македонскиот фолклорен и народен мелос 
од Република Македонија, поставување и негување на 
фолклор од други држави и формирање на секции за 
изучување, негување, развивање, унапредување и пре-
зентирање на фолклорните, играорните, песнопојните, 
инструменталните и други уметнички способности на 
членови те. 

Седиштето на здружението е во Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 152, а овластено лице за застапување на 
ова здружение е Пане Чакарчиев од Неготино. 

Од Основниот суд во Неготино. (15608) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во Неготино, под Рег.бр. 15/99, се 
запишува Фудбалскиот клуб "Полет" од Тремник. 

Фудбалскиот клуб "Полет" од Тремник се основа по-
ради спортување и рекреирање на младинци и други 
граѓани, обезбедување на постојан развој на фудбал-
скиот спорт врз основа на аматеризам и развој грижа 
за здравствена заштита на фудбалерите и примена на 
научните достигнувања во спортската дисциплина за-
ради унапредување на фудбалската игра како и учест-
во во лига натпреварувања кои ги организира ОФС и 
ФСМ 

Од Основниот суд во Неготино. (15609) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во Кавадарци, под Рег.бр 7/2000 за 

Бр. 30-Стр. 1791 

2000 година се запишува здружението под име Тениски 
клуб "Дизајн Центар Инжинеринг" од Кавадарци, (Те-
ниски клуб ДЦИ Кавадарци), кое ќе се залага за: раз-
вивање , ширење и унапредување на тенискиот спорт 
кај младината и возрасните, а особено кај најмалите, 
да придонесува за подигнување на неговиот квалитет 
преку активности, како спортски рекреативни, така и 
натреварувачки, а за таа цел ќе соработува со остана-
тите спортски и општествени организации во градот 
Кавадарци, Република Македонија и пошироко во 
странство. Кај своите членови и активности да ги раз-
вива физичките и моралните особини, да го развива 
физичките и моралните особини, да го развива и јакне 
пријателството и да ги воспитува своите членови во 
духот на аматерските прописи. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци на 
ул "Народна Младина" бр 3, а ќе делува на подрачјето 
на Општина Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (15610) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под реден број 3 за 2000 година Здруже-
нието на граѓани под име Здружение на одгледувачи 
на говеда "Бос Таурус" Берово кое е основано заради 
остварување и усогласување на своите интереси и за-
ради вршење на дејности и активности со цел за подо-
брување на млечност, зоохигиената, организиран от-
куп на говедарските производи и воведување на матич-
но книговодство. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Опш-
тина Берово, а неговото седиште се наоѓа на ул "Мар-
шал Тито" бб во Берово. 

Од Основниот суд во Берово. (15611) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Ш.РЕГ. 
ЗГ.бр. 212/99 од 14.08.1999 година во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следно-
то: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на ВИНГ ЧУН КУНГ ФУ КЛУБ 
"ВЕЧНА ПРОЛЕТ" Скопје, со седиште во Скопје, ул. 
"Добромир Хрст" бр. 14. 

Дејноста на ВИНГ ЧУН КУНГ ФУ КЛУБ "ВЕЧНА 
ПРОЛЕТ" Скопје, е од спортски карактер, а за обучу-
вање и усовршување на членовите на клубот во веш-
тина на самоодбрана со сите делови на телото, против 
вооружен и невооружен противник, во семи-контакт, 
фул контакт, перманентно дејствување за развој на 
спортот во Република Македонија, соработка со други 
сродни клубови во републиката и странство, ширење 
на винг чун кунг фу стилот и негово омасовување во 
Република Македонија и да работи на стручно издиг-
нување и усовршување на членството по пат на орга-
низирање на разновидни облици на масовно образов-
ните воспитни дејности и активности. 

Со денот на запишувањето во регистарот ВИНГ 
ЧУН КУНГ ФУ КЛУБ "ВЕЧНА ПРОЛЕТ" Скопје се 
стекнува со својство на правно,лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15707) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З Г.бр 
1005/2000 од 06.04.2000 година го запиша следното: 

1. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 748, се запишува здружението на граѓа-
ни Македонски НАТО Информативен центар, со скра-
тено име МНИЦ, со седиште во Скопје, ул "Титове-
лешка" бр 38. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Марија Милошевска од Скопје 

II Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на учество на Република Македонија во про-
грамата Партнерство за мир, активностите на органи-
те и телата на НАТО, намената, структурата и актив-
ностите на НАТО во новиот безбедносен систем во 
Европа, како и чекорите што другите земЈИ - кандида-
ти ги прават во насока на нивна интеграција во Н АТО 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 06 04.2000 година 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (15729) 

Со решение Згф бр 17/2000 од 16 03 2000 година во 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип, под реден броЈ 17 
за 2000 година се запишува. Рома Цинти Унион - Цен-
тар за советување и информации на Роми - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул "Косов-
скам бр 163 во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип 

Од Основниот суд во Штип (15731) 

Со решение Згф.бр 56/98 од 26 04.1999 година во Ре-
гистарот на здруженија на граѓани и фондации што се 
води при Основниот суд во Штип, под реден број 56 за 
1998 година се запишува. Фудбалскиот клуб Алкалоид 
- Карбинци 

Седиштето на здружението се наоѓа во Карбинци, а 
здружението ќе дејствува на територијата на Општина 
Штип и Карбинци 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (15732) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З Г.бр 
1004/2000 од 30 03.2000 година го запиша следното: 

I Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег бр 745, се запишува здружението на гра-
ѓани Центар за помош, развој и зголемување на јавна-
та свест, со скратено име ЦАД, со седиште во Скопје, 
ул "Васил Стефановски“ бр. 26-а 

Лице кос с овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Тошевски Миле од Скопје 

II Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на афирмација на добрите иницијативи в в со 
меѓуетничките односи, екологијата, заштитата на чо-
вековите права на граѓаните, поединци, стручни лица, 
млади луѓе со напрсдни идеи за што подобро нивно 
вклучување во општествените процеси преку медиски 
кампањи, печатен материјал, книги, брошури, летоци, 
магазини итн следење на еколошките состојби, во по-
тесно и пошироко подрачје на Република Македонија, 
отворање на повеќе секции, клубови и друштва, по оп-
ределени односи како и соработка со други невладини 
организации, СОЈУЗИ, асоцијации и институции во Репу-
блика Македонија и надвор од неа 

Здружението на 1раѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 30 03 2000 година 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (15733) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З Г бр 
Х02/99 од 1101 2000 година го запиша следното 

1 Но Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рс1 бр 647, се занишува здружението на граѓа-
ни ПИНГ ЧУН КУНГ ФУ КЛУБ "МАДА ИДЕЈА“, со 
седиште во Скопје, ул "Гуро Салај“ бр 18 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 6 
неговиот претседател Бибовски Горан 

II Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на вештина на самоодбрана, со сите делови 
на човечкото тело, технички на самоодбрана, третман 
на спортски^ повреди со масажа и чаеви, развивање на 
демократски односи во Винг Чун Кунг - Фу клубовите, 
соработка со др.Винг Чун Кунг - Фу клубовите во Ре-
публика Македонија и странство, организирање на ре-
публички и меѓународни турнири во Република Маке-
донија, организирање на разновидни облици на масов-
ни образовно-воспитни дејности како и да работи на 
остварување на сите други развојни задачи на Винг 
Чун Кунг - Фу стилот во Република Македонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне, со работа од 11.01 2000 година 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15734) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г бр. 
999/2000 од 04 04.2000 година го запиша следното 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег бр. 747, се запишува здружението на граѓа-
ни Параглајдерски и змајарски сојуз на Македонија, со 
седиште во Скопје, ул "Струшка'' бр 14-6. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Мендо Вељановски од Скопје. 

II Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развивање и унапредување на физичката 
култура и воздухопловниот спорт, покренување на 
иницијативи и давање предлози за решавање на про-
блеми од областа на параглајдерството и змајарството, 
едуцирање на кадрите кои се занимаваат со оваа деј-
ност, селекција на најдобри спортисти како и обедину-
вање на сите клубови на Македонија кои се занима-
ваат со ваква дејност 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 04 04.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје: (15735) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г бр. 
484/99 од 22 02 2000 година го запиша следното: 

I Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Амбасада за сите деца и младинци од 
Скопје, со седиште во Скопје, со својство на правно 
лице од 16 10 1997 година се во согласност со Законот 
за здруженија на граѓани и фондации 

II Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
706, се запишува здружението на граѓани Амбасада за 
сите деца и младинци од Скопје, со седиште во Скопје, 
ул "Илинденска“ бб, кое го застапува неговиот прет-
седател Слабана Ананиевска. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15736) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С О.бр 
90/99 од 03 03 2000 година го запиша следното: 

I Во Регистарот на странски организации под Рег бр 
83, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Услужен комитет Амери-
кански пријатели во Македонија, со седиште во Фила-
дслфиЈа - САД 

С едиштето на подружницата на странската организа-
ција с во Скопје на ул "Народен Фронт“ бр 3/3-7 

ЈЈице, кое с овластено да Ја застанува подружницата 
на странската организација во Македонија од Фила-
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делфија - САД во Република Македонија е Мајкл 
Поулшок - државјанин на Соединетите Американски 
Држави 

И Работата и активностите на подружницата на 
странската организација во Македонија ќе се однесува 
на нега и зајакнување на социјалната одговорност меѓу 
населението, соработка со др добротворни здруженија 
и хуманитарни организации преку редовно советување 
и усогласување, кооперација со носителите на јавната 
добротворна дејност и здравството, организирање на 
хуманитарни канцеларии и магацини за складирање на 
хуманитарна стока, спроведување на донаторски ак-
ции како и помош и советување при изградба и работа 
во стационарни установи 

Подружницата на странската организација Услужен 
комитет Американски пријатели стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 03 03.2000 
година 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15737) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З Г.бр 
1002/2000 од 28 03 2000 година го запиша следното. 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег бр 740, се запишува здружението на граѓа-
ни Македонски развоен центар, со скратено име МРЦ, 
со седиште во Скопје, ул. "Димитрије Туцовиќ“ бр. 27-
а. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Харалампие Георгиев од Скопје 

II Работата и активностите на здружението ќе се 
однесуваат на развивање и промовирање, општествен 
развој, еколошка свест и позитивни општествени и ка-
рактерни вредности, да ги подобрува меѓуетничките 
односи и толеранција, да придонесува кон намалување 
на невработеност, за економски развој и развојот на 
активно граѓанство, демократските процеси, човеко-
вите права и слободи и правата на децата како и да ја 
поттикнува меѓународната размена, запознавање и со-
работка. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 28.03 2000 година 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15738) 

Основниот СУД Скопје I - Скопје, со решение З Г.бр 
985/2000 од 29.03 2000 година го запиша следното. 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 741, се запишува здружението на граѓа-
ни Здружение на ракометни судии и контролори на 
Република Македонија, со скратено име ЗРСК, со се-
диште во Скопје, ул. "Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15. 

Лице кос е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Ефтимовски Ангелчо од Скопје 

II Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на поттикнување, омасовување и развој на 
ракометот, унапредување на ракометната игра со цел 
за постигнување бројни спортски резултати и успешно 
претсгавување на Република Македонија, усовршува-
ње на системот на натпревари во сите републички ли-
ги, развивање на соработка со други здруженија и соју-
зи како и унапредување на судскиот и контролорскиот 
кадар, преку организирање и учество на семинари и 
советувања 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 29 03 2000 година 

Од Основниот суд Скопје ? - Скопје (15739) 

Бр. 30-Стр 1793 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 3 Г бр 
688/99 од 20 03.2000 година го запиша следното: 

I Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег бр 733, се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение за превентива од алкохолизам, нико-
тинизам и наркомани на Општина Центар - Скопје, со 
седиште во Скопје, ул "11 Октомври“ бр 42 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Златан Радосављевиќ. 

II Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на организирање и спроведување широка 
превентивна дејност на болестите на зависност: алко-
холизам, никотинизам и наркомани кај сите полула-
н и , деца, млади, граѓани и работни луѓе, соработка со 
другите заинтересирани фактори од општината - орга-
ни, организации и институции кои се бават со сузбива-
ње на болестите на зависност, организира трибини, со-
ветувања, семинари, курсеви, изложби, предавања, 
дискусии, проекции на филмови, разновидни манифес-
тации, активно ги спроведува договорените активнос-
ти на ниво на Град Скопје, и Република Македонија 
како и активно учествува во активности кои одат во 
прилог на унапредување на здравјето и благосостој-
бата на населението 

Здружението на граѓани стекнува СВОЈСТВО на правно 
лице и може да започне со работа од 20.03.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (15740) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З Г бр 
997/2000 од 23 03 2000 година го запиша следното-

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег бр 736, се запишува здружението на граѓа-
ни Џудо клуб "Либерти" - Скопје, со скратено име ЏК 
"Либерти" - Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Франк-
лин Рузвелт“ бр 40-а 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Љубомир Богоевски од Скопје 

II Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на создавање услови за што поголем опфат 
на граѓаните, а особено пионерите, училишната и сту-
дентската младина за занимавање со џудо спортот, 
унапредување и проширување на пријателски врски и 
др. џудо клубови во градот, Републиката и со џудо клу-
бовите од странство, да соработува со Министерството 
за млада и спорт, Сојузот на спортовите на Град 
Скопје и Џудо сојузот на Македонија од областа на 
џудо спортот како и да врши и други работи утврдени 
со Закон и др акти на Клубот. 

Здружението на' граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 23 03 2000 година 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (15741) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З Г бр 
446/99 од 07 02.2000 година го запиша следното 

I. Барањето за промена на име на Здружението на 
самохрани маЈки во Здружение на самохрани мајки на 
Град Скопје "ДИКА'1, се уважува 

II Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Здружение на самохрани мајки на 
Град Скопје "ДИКА'1, со седиште во Скопје, со свој-
ство на правно лице од 25 04 1994 година се во соглас-
ност со Законот за здруженија на граѓани и фондации 

III Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег броЈ 
682, се запишува здружението на граѓани Здружение 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 







Стр. 1796-Бр. 30 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег.Згф.бр. 5/2000, се запишува здружението на 
граѓани под име: Здружение на угостителски и турис-
тички работници на Охрид "Билјана". \ 

Здружението на граѓани има за цел. преземање на 
активности во угостителството и туризмот за нивно 
развивање, унапредување, заштита на правата на чле-
новите, организирано настапување на пазарот, реали-
зирање на проекти како и преземање на други дејстви-
ја од интерес на членството. 

Седиштето на здружението е на ул "Јане Сандански" 
бр. 147 во Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Никола Киселинов 

Од Основниот суд во Охрид. (15760) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
се запишува здружението на граѓани под име Стре-
лачки клуб ЕМУЦ "Св.Наум" од Охрид, под Рег.Згф. 
бр. 1/2000. 

Здружението на граѓани има за цел: остварување на 
поширок заеднички интерес преку популаризација на 
стрелачкиот спорт со опфаќање на младата популаци-
ја, вежбање на стрелање од сите видови оружје, учест-
во на тренинзи и првенство во земјата и странство ка-
ко и преземање на другѓ активности од интерес на 
членството. 

Седиштето на здружението е на ул. "Македонска" бр 
1 во Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Наум Карамачоски 

Од Основниот суд во Охрид. (15761) 
Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 

под Рег.Згф.бр. 6/2000, се запишува Здружението на 
граѓани под име: Кинолошко друштво "Охрид" - Ох-
рид. 

Здружението на граѓани има за цел: популаризација 
и развој на кинологијата, преземање на активности за 
активирање на стручни лица и љубители на расни ку-
чиња за постигнување на подобри резултати во облас-
та на кинологијата, како и остварување на други заед-
нички цели. 

Седиштето на здружението е на бул. "Туристичка" 
бр. 50-1/1 во Охрид, каде и дејствува. 

Овластени лица за застапување на здружението се 
Марјан Крстаноски и Сашо Мг.рп:!сски. 

Од Основниот суд во Охрид. (15762) 

Основниот суд во Кочани, со решение Зг.бр 7/2000 
година во Регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации го запиша "Драмскиот аматерски фестивал" на 
Република Македонија - Кочани, со седиште во Коча-
ни, ул. "Кеј на Револуцијата" бб, во Домот на култура-
та "Бели Мугри". 

Скратениот назив на фестивалот ќе биде ДАФ -
Кочани. 

Лице овластено за застапување на ДАФ - Кочани во 
јавноста е Валентина Божиновска од Скопје, а спрема 
трети лица во јавноста и во правниот промет овластен 
е Благој Пенов од Кочани. 

Работата и активностите на фестивалот ќе се однесу-
ваат на следните цели и задачи: организирање на нат-
превар на најуспешните едногодишни аматерски драм-
ски остварувања во категориите аматерски театар за 
деца и младинци, драмски аматеризам - класика и нат-
превар на рецитатори, организирање и објавување и 
други програми од областа на драмската уметност и 
другите сродни уметности: ликовната, музичката, кни-
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жевната, филмската, организирање и претставување 
на истакнати артисти од македонското глумиште, пре-
давање, разни трибини, симпозиуми, како и други ак-
тивности кои што ќе одат во прилог и афирмација на 
ДАФ - Кочани 

Драмскиот аматерски фестивал на Република Маке-
донија - Кочани, стекнува својство на правно лице од 
11.04.2000 година. 

Од Основниот дуд во Кочани. (15763) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение Н.Ст.бр 8/2000 од 29 02 2000 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
промет и услуги "ЕУРОБАЈТ КОМЕРЦ" ДОО увоз-
извоз од Скопје, со седиште на ул. "Кочо Рацин" бр. 15 
и жиро сметка број 40100-601-241815, истата не се 
спроведува и се заклучува 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (13865) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со ре-
шение Н.Ст.бр. 12/2000 од 02.03.2000 година е отворена 
стечајна постапка над должникот Претпријатие за ус-
луги, производство и промет на големо и мало "ВО-
ДОМОНТ-УНИВЕРЗАЛПРОМ" ДОО Скопје, со се-
диште на ул "Ѓорѓи Казепов" бр 51-а и жиро сметка 
број 40120-601-108375, истата не се спроведува и се за-
клучува. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од Регистарот на претпријатијата при ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13866) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение СТ.бр 1003/96 од 22.04 1997 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот ПТУТ "ВОДЕН-
СКО" ДОО с.Кадино од Скопје. 

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

За стечаен управник е одреден Митко Андоновски 
од Скопје, ул. "Исаија Мацовски" бр. 36-11/2, тел.335-
634, 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" до стечајниот совет со пријава во 
два примероци со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те спрема стечајниот должник без одлагање Рочиште 
за испитување на пријавените побарувања се закажува 
на 18.05.2000 година, во 9,00 часот, во барака 4, соба 
бр.8 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (13937) 

Основниот суд во Кичево, со решение СТ.бр. 21/2000 
од 29.03.2000 година, ја отвори стечајната постапка над 
Друштво за производство и промет "Башким Јусуфи" 
увоз-извоз ДООЕЛ од Кичево, со седиште на ул "Реџо 
Рушит Зајази" бр 68 и истата не се спроведува 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Друштво за производство и промет Башким 
Јусуфи Башкими" увоз-извоз ДООЕЛ, согласно член 
64 став 1 од Законот за стечај 

Од Основниот суд во Кичево (14294) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние на ОВОЈ суд СТ бр 2/99 од 31 03 2000 година е 
запрена стечајната постапка над должникот Занает-
чиска задруга за занаетчиство и градежно занаетчис-
тво "МИНЕР" ц о од Куманово 

Од Основниот суд во Куманово (14681) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние на овој суд СТ бр 3/2000 година од 15 03.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, модна конфекција од текс-
тил, кожа, крзно и услуги, трговија на големо и мало и 
надворешна трговија Моден Салон "Мими" ЦО Кума-
ново, со седиште на ул "Прозорска" бр 4 во Куманово 
и жиро сметка броЈ 40900-601-4704 при ЗПП Филијала 
Куманово 

Со истото решение е заклучена отворената стечајна 
постапка над горе наведениот должник. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основни-
от суд Скопје I - Скопје 

Од Основниот суд во Куманово (14682) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние на ОВОЈ суд С Т б р 2/2000 година од 17 03.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот Прет-
пријатие за производство и трговија "Тема-МС" ц.о 
Куманово 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од регистарот на претпријатијата при Основни-
от суд Скопје I - Скопје 

Од Основниот суд во Куманово (14684) 

1 Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст.бр 9/99 од 28 01 2000 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за производство и услуги и трговија "Вид-пром" 
ДОО Куманово, со седиште во Куманово,ул "Божидар 
Мицковиќ" бр. 15, со жиро сметка 40900-601-35795 при 
ЗПП Куманово 

П Со истото решение е заклучена отворената стечај-
на постапка над должникот Претпријатие за производ-
ство, услуги и трговија "Вид-пром" ДОО Куманово, ул 
"Божидар Мицковиќ" бр 15 с о ^ Н р о сметка 40900-601^ 
35795 ири ЗПП Куманово 

Од Основниот суд во Куманово (14687) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние на ОВОЈ суд Ст бр 7/99 од 27 12 1999 година е отво-
рена стечајна постапка над Претпријатие за производ-
ство и трговија "Д Д -Молтекс" ДОО експорт-импорт 
од Куманово, ул "Народна Револуција" бр 7, со жиро 
сметка 40900-601-39565 при ЗПП Куманово 

Со истото решение Ст бр 7/99 од 27 12 1999 година е 
заклучена отворената стечајна постапка над должни-
кот Претпријатие за производство и трговија "Д.Д -
Молтекс" ДОО експорт-импорт од Куманово,согласно 
член 64 од Законот за стечај 

Од Основниот суд во Куманово (14688) 

I Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение на ОВОЈ суд ( т бр 8/99 од 28 01 2000 година с от-
ворена стечајна постапка над должникот Претприја-
тие за производство и трговија на големо и мало во 
приватна сопственост "Маџо-комсрц" Куманово, ул 

"III МУБ" бр 116, со жиро сметка 40900-601-26591 при 
З П П Куманово 

II Со истото решение е заклучена отворената стечај-
на постапка над должникот Претпријатие за производ-
ство и трговија на големо и мало во приватна сопстве-
ност "Маџо-комерц" Куманово, со седиште во Кумано-
во, ул "III М-УБ" бр 116, со жиро сметка 40900-601-
26591 при З П П Куманово 

Од Основниот суд во Куманово. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II Ст бр 18/2000 година од 23 03 2000 година 
отворена е стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за промет увоз-извоз "СКОПЈАНЕЦ" ЦО Скоп-
је, со седиште на ул "Кемал Ататур" бр 123 и жиро 
сметка број 40100-601-278275, па истата не се спроведу-
ва и се заклучува отворената стечајна постапка над 
должникот Претпријатие ' за промет увоз-извоз 
"СКОПЈАНЕЦ" Ц О Скопје 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од Регистарот на претпријатија при овој суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (15180) 

Основниот суд во Кичево, со решение СТ бр. 6/96 од 
11.04.2000 година, ја заклучи стечајната постапка над 
стечајниот должник Претпријатие за трговија на голе-
мо и мало "Лоза промет" во стечај од Кичево, со се-
диште на ул. "Караџичева" бр. 9, согласно чл 149 ст 1 
од Законот за присилно порамнување, стечај и ликви-
дација 

Од Основниот суд во Кичево (15572) 

Со решение на Основниот суд - Охрид,, Ст бр 57/99 
од 03 04 2000 година е отворена стечајна постапка над 
стечајниот должник ПП "Нелком" од Охрид, но стечај-
ната постапка не се спроведе и се заклучи 

Од Основниот суд во Охрид (15589) 

Од страна на стечајниот управник Божидар Талески 
при должникот ВП "Стериа" - Прилеп, изготвен е сте-
чаен план со кој што е предвидено должникот да про-
должи со работа, побарувањата на доверителите 80% 
од утврдените да се исплатат во рок од две години со 
една година грејс период и годишна стапка од 2%, по-
барувањата на вработените да се исплатат 100% за 
време од две години односно ССКОЈ месец по 1/24 со 
годишна каматна стапка од 2%, а придонесите за пен-
зиско и инвалидско осигурување да се исплатат во рок 
од пет години со грејс период од една година 

Стечајниот совет на Основниот суд во Прилеп, сви-
кува рочиште на кое ќе се разгледува предложениот 
стечаен план и на кое ќе се гласа за истиот 

Рочиштето е закажано за 03 05 2000 година во 13,00 
часот, судница голема сала при Основниот суд во При-
леп за кое рочиште се покануваат сите стечајни дове-
рители кои ги пријавија своите побарувања, стечај-
ниот управник, должникот, Министерството за стопан-
ство, Министерството за финансии, Министерството 
за земјоделие и водостопанство, Стопанската комора 
на Македонија за регионот Прилеп и С О Ј У З О Т на синди-
кати 

Стечајниот план е достапен за увид на учесниците во 
постапката во судксиог регистар при Основниот суд во 
Прилеп, каде што доверителите можат да го разгледу-
ваат. . 

Од Основниот суд во Прилеп. (15590) 
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Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр 116/99 
од 06.03.2000 година, отвори стечајна постапка спрема 
должникот Приватно претпријатие за производство, 
услуги, трговија на големо и мало увоз-извоз "Венера 
Вел" П О - Прилеп, со седиште на ул "Јоска Јордано-
ски" бр. 238, запишан во регистарска влошка бр. 1-
12690 Битола, на Окружен стопански суд Битола, со 
предмет на работење Трговија со животни намирници 
и др. со жиро сметка 41100-601-37261 од Заводот за 
платен промет Филијала Прилеп. 

Отворената стечајна постапка спрема должникот не 
се спроведува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (15591) 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст.бр. 13/2000 
од 23.03.2000 година ја отвори стечајната постапка над 
стечајниот должник Претпријатие за трговија на голе-
мо и мало увоз-извоз и услуги "Фанта Комерц" Д О О 
с.Србјани, но истата не се спроведе 

Со истото решение заклучена е стечајната постапка 
над стечајниот должник Претпријатие на големо и 
мало увоз-извоз "Фанта-Комерц" с.Србјани, согласно 
чл.64 ст.1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (15592) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решение Ст.бр. 21/2000 од 05.04.2000 година,-се отво-
раат стечајни постапки над должниците ТП "Јорк 
Трејд" продавница КарапанџоВ Методи Орданчо ул. 
"ЈНА" бр. 107 Неготино и Претпријатие за производ-
ство, внатрешен и надворешен промет на стоки на го-
лемо и мало и градежништво "Симпан" П О експорт-
импорт Кавадарци, ул. "Пано Мударов" бр. 15, но исти-
те не се спроведуваат поради немање имот на должни-
ците. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (15600) 

Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст.бр. 
15/2000 од 11.04.2000 година, објавува дека (се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Претпри-
јатие за производство и трговија "Маржита" ДОО 
Кавадарци, ул. "Маршал Тито" бр. 12, но истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (15601) 

Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст.бр. 
18/2000 оД 11.04.2000 година, објавува дека се отвора 
стечајна постапка над стечајниот должник Земјодел-
ско производно трговско претпријатие "Пчела" ДОО 
Ц О од Неготино, ул. "ЈНА" бр. 1, но истата не се спро-
ведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (15603) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 96/2000 
над ПП "Санта-Нена" од Битола, ул. "Пецо Божинов-
ски" бр. 44, дејност - трговија, со жиро сметка 40300-
601-714421 при З П П - Филијала Битола, и со решение 
Сг.бр. 90/2000 над ПП "Биг-Шоп" Битола, ул. "Панде 
Кајзеро" бр. 52, дејност угостителство со жиро сметка 
40300-601-78118 при ЗПП - Филијала Битола, отвори' 
стечајни постапки, но не ги спроведе и ги заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (15604) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 274/96 од 30 03.2000 година констатира дека 
Програмата за финансиска и сопственичка трансфор-

мација со мерки и активностити за долгорочна консо-
лидација на УТП "Унионмак" експорт-импорт ЦО Ка-
вадарци донесена од Управниот одбор е прифатена на 
рочиштето од 30.03 2000 година од доверителите чии 
побарувања изнесуваат повеќе од половината на поба-
рувањата на сите доверители, според која Програма 
УТИ "Унионмак" експорт-импорт ЦО Кавадарци, се 
организира во Друштво со ограничена одговорност, а 
побарувањата на доверителите 50% се нонфертираат 
во трајни влогови, а 50 % да се платат во рок од три го-
дини со грејс период од две години без камата. 

Мерките во Програмата за финансиска и сопстве-
ничка трансформација на УТП "Унионмак" Кавадарци 
имаат правно дејство спрема сите доверители. 

Од Основниот суд во Кавадарци (15605) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст бр. 78/2000 
од 11 04.2000 година, над ПП "А-Сирена-М" од Демир 
Хисар, дејност обука на возачи со жиро сметка 40301 -
603-4879 при З П П Филијала Битола, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи, и со решение 
Ст.бр. 210/99 од 10 04.2000 година над ПП "Шмаген" од 
Битола, ул. "Едвард Кардељ" бр. 3, дејност - трговија и 
услуги со жиро сметка 40300-601-70786 при З П П Фили-
јала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спрове-
де и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (15606) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст бр 44/2000 од 30.03.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ППТТ 
"Мима-компани", експорт-импорт ДОО, Струмица, но 
е одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот заради што и се заклучи 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на 
претпријатијата 

Од Основниот суд во Струмица. (15607) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 58/00 
од 12.04.2000 година над ПТП "Чапе" с.Сладуево -
Демир Хисар, дејност - трговија, со жиро сметка 40301-
601-9737 при З П П Филијала Битола, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведен и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (15770) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст.бр. 54/2000 од 11.04.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ТП 
"Леловски" од с.ГрадаШорци, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот, 
заради што и се заклучи 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип ве рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се1 брише од судскиот регистар на 
претпријатијата 

Од Основниот суд во Струмица. (15771) 



19 април 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 30-Стр. 1799 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст.бр. 32/2000 од 11 04 2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Друштво 
за трговија и транспорт "Јава-Транс" ДОО од Струми-
ца, но е одлучено истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот, заради што и се заклучи 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија" 

По правосилноста Да решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од судскиот регистар на 
претпријатијата. 

Од Основниот суд во Струмица (15773) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр 69/00 од 
03 04.2000 година, над ПП "Ортиш" од Битола, ул "25-
та" бр. 27, дејност трговија, со жиро сметка 40300-601 -
75922 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи 

Од Основниот суд во Битола (14728) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст бр. 5/2000 од 30.03 2000 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за производство, трговија и услуги "Куман-Ек-
сим" ЦО Куманово, со седиште на ул. "Доне Божинов" 
бр. 22/1 и жиро сметка број 40900-601-43297 при ЗПП 
Филијала Куманово. 

Со истото решение е заклучена отворената стечајна 
постапка над горенаведениот должник согласно член 
64 од Законот за стечај. 

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

Од Основниот суд во Куманово (14698) 

Л И К В И Д А Ц И И 
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд Л.бр. 1361/2000 од 09 02 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско, услужно п транспортно претпријатие "МАС-
КОМ" до.о. од Скопје, ул 'Туро Стругар" бр П-а од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-79232 

За ликвидатор се определува лицето Стевчевски 
Благоја, ул "Владимир Комаров" бр 23/26 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната 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 (15317) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1614/2000 од 21 03 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за угостителство и промет "ЧОЧЕ" 
д о о од Скопје, ул "Вуковарска" бр 11/1-3 од Скопје, 
со жиро сметка 40100-601285058 

За ликвидатор се определува лицето Илија Мирчев-
ски од Скопје, ул "12-та Ударна бригада" бр 38-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 (15324) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Ј1 бр. 1492/2000 од 07 03 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет и 
услуги "КАН-МАК Д.Т Д" д о о експорт-импорт од 
Скопје, ул. "Цветан Димов" бр 84 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-356018 

За ликвидатор се определува лицето Бобановска 
Верица од Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 7/30. 

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 месецу 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 (15332) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1505/2000 од 01 03 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет "ТЕЈУ-ПРОМЕТ" д о о. екс-
порт-импорт од Скопје, с Глумово од Скопје 

За ликвидатор се определува лицето Сузана Џилви-
џиева од Скопје, ул. "11 Октомври" бб 

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 (15356ј 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1508/2000 од 02 03 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, инженеринг, услуги и увоз-
извоз "АСЕА" ц о од Скопје, со жиро сметка 40120-
601-108674 

За ликвидатор се определува лицето Сузана Џилвп-
циева од Скопје, ул "11 Октомври" бб 

Се повикуваат доверителите на Д О Л Ж Ј Ш К О Т 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 ш намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
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дена, а ,најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - 1 - Скопје ( 15357) 

Основниот суд Скопје I - С к о п Ј е . објавува дека со 
решение ца овој суд Л бр 1399/99 од 02 02 2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "ДМ" 
ДО.О. увоз-извоз од Скопје, ул, "Иво Лола Рибар" бр. 
34-а од Скопје, со жиро сметка 40 Ѓ 00-601 -394245 

За ликвидатор се определува.лицето Арминовски 
Мито од Скопје,, ул "Петар Манџуков" бр 23-б 

Се повик.уваат 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. ' (15505) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1080^99 од 18.11 1999 година 
е Отворена ликвидациона по.стапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и промет на сто-
ки ^а големо и мало "ЕТЕРНА" ц.р. увоз-извоз од 
Скопје,, ул. "4-ти Јули" бр. 105-а од Скопје, со жиро 
сметка 40120-601-55167, . -

За ликвидатор се определува лицето Арми,новски 
Мито од Скопје, ул "Петар Манџуков" бр 23-б. 

Се пови,куваат 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 ти Намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рхж од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава ' -

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (15506) 

Основниот суд Скопје 1 --Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1289/99 од 28 12 2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие Цкк КОМЕРЦ д о.о. екс-
порт-импорт од Скопје, ул. "Тодор Чангов" бр 45/1 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-103940 

За ликвидатор се определува лицето Арминовски 
Мито од Скопје, ул "Петар Манџуков",бр 23-б -

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 I,и намират долини-
те према претпријатието во ликвидација во рок ,од ,30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на По-
следната објава. . 1 

Од Основниот суд СКОПЈС - I - СКОПЈС (1.550.8) 

Основниот суд Скопје. 1 - СКОПЈС , објавува. дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1300/99 од 1X 01 2000 година 
с , отворена ликвидациона постапка над д о л ж н и к о т 

Претпријатие за трговија, ^производство и ,туризам 
"САНА -КО,М-ЕРЦ" ,н,о I.увоЈ-извоЈ ,од Скопје; ул 
"Даутица" ^р 14 од СКОПЈС, СО жиро сметка 4 0 1 2 0 - 6 0 1 -

127743 

За ликвидатор се определува лицето Арминовски 
Мито од Ск.опје, ул "Петар Манџуков" бр. 23-б 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огл-асот'во "Службен ,весник на РМ", со 
пријава во два прим.ерока 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 (15510) 

Основниот суд Скопје 1 - ,Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр 1173/99 од 30.11 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над ДОЛЖЈШКОТ\ 

Трговско друштво за производство, трговија и услуги' 
"АГРО ТРАДЕ КОМПАНИ" Билјана ДООЕЛ од, 
Скопје, ул. "Трушка" бр. 16-а од Скопје,, со жиро смет-
ка 40120-601-317311.. - \ 
. За ликвидатор се определув,а лицето Арминовски 
Мито од Скопје, ул „"Петар Манџуков" бр 23-б -

Се повикуваат доверителите. на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на ^гласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примеро.ка со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната обја,ва. 
, 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 су^ Скопје - 1 - СКОНЈС \ (15513) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува ,дека со 
решение на овој суд "Л.бр. П 25/99 од 29.11.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка ,над должникот 
Трговско претпријатие "ИКАР" д.о.о. од Скопје, ул. 
"Градски парк" бб од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-149632 

За ликвидатор се определува лицето Арминовски 
Мито од Скопје, ул. "Петар 1у1анџуков';''бр. 23-6 

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 па 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 - СКОПЈС . (15515) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека'со 
решение'на ОВОЈ суд Л бр 1531/2000 од 23 03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и промет на големо и 
мало "МЕДИУМ" а д?" експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Партизанска" бр 18-а од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-93438. 

За ликвидатор се определува лицето Маневски Вла-
димир од Скопје, ул "Народен Фронт" бр 29/1 

Се повикуваат доверителите на должникот да Л и 
пријават своите побаруван,а во рок (Уд 30 дена по обја-
вува.њето на о1ласот во^"Службсн весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 

.рд/3 ,месеци од денот на последната објава. 
Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-

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

Од Основниот суд СкопЈе -1 - Скопје (15527) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавуваа дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1255/99 од 20 12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за увоз-извоз внатрешен промет и услу-
ги "ТАРА" д.о.о од Скопје, ул "Георги Димитров" бр 
23-1/7 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-143067. 

За ликвидатор се определува лицето Костовски 
Јосиф, бул. "АВНОЈ" бр. 80/1-9 

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 (15702) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 411/99 од 11 02 1999 година е 
отворена ликвидационз постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "Л.И К.-КОМПАНИ" д о о. увоз-извоз 
од Скопје, ул "Народен фронт" бр 17/4-15 од Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-192994 

За ликвидатор се определува лицето Здравеска Рози-
ца од Скопје, ул "Народен фронт" бр. 17/4-15, тел 132-
069. 

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 (15710) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1516/2000 од 16 03 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, угостителст-
во и услуги "ЛИТОМ-98" ц.о. увоз-извоз од Куманово, 
со жиро сметка 40900-601-52651. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денков-
ски од Куманово, ул. "Трета М.У Б" бр. 67-ц/9 

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 (15712) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1517/2000 од 16 03 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија "ФО-
ТО ИЛЕ" д.о.о експорт-импорт од Куманово, ул "Ди-

мо Хаџи Димов" бр 6 од Куманово, со жиро сметка 
40900-601-56967 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денков-
ски од Куманово, ул "Трета М.У Б" бр 67-ц/9 

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 - С К О П Ј е (15713) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1561/2000 од 16 03 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало "МАН КОМЕРЦ" ц о увоз-извоз од Куманово, 
ул. "Бранко Димов" бр. 10-а од Куманово, со жиро 
сметка 40900-601-16850. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денков-
ски од Куманово, ул "Трета М.У.Б" бр 67-ц/9. 

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 (15714) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 
Се издава под закуп 1/5 идеален дел од деловен про-

стор во станбена зграда на м.в. "Дрварска" бр. 41 на 
КО бр. 5884 во вкупна површина од 25 м2, КО Центар 
1, запишана во ИЛ бр. 8о7, сопственост на Муамед 
Бајрами и Мемети Џелал за цена од 3.000,00 денари 
месечна закупнина. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници на недвижноста што се издава, во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето 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 Исмаили Фаредин, ул. "Дрварска" бр 41, Скопје. 

(14435) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена во 
Скопје на КО Бадар на КП бр. 470, КП бр. 470, "Чу-
кар", класа 6, површина 1280 м2 заведено во ПЛ бр 
223, сопственост на Јанев Ацо и Јанев Киро. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето 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 Марковска Дојчинова Снежана, ул."Антон 
Поповм бр. 77 О, Скопје. (13836) 

Се продава земјоделско земјиште 3/28 идеален дел и 
3/27 идеален дел од КП бр. 5683/1, дел 27, план 45, кул- . 
тура нива, класа 4 и класа 5, со површина од 4579 м^на 
м.е. "Чивчиканас", запишана во П л бр 1920 за КО Ку-
чевиште, сопственост на Марковиќ Живко, за цена на 
3/28 се продава за 43.600,00 денари и 3/27 за 45 200,00 
денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето 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. ' (14713) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Гевгелија-
нива на КП бр. 1445/2, план 18, скица 21 на м.в. "БаЈа-
лцалиева Воденица", класа 2, со површина 500 м2, соп-
ственост на Куличев Милан од Гевгелија, за цена од 
30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето 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 Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр. 4, 
Гевгелија. (14714) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 7/2-
11, нива, класа 4\ на м.в. "Мал пат", со површина 2000 
м2, заведена во ПЛ бр. 27 на КО Зубовце, сопственост 
на Таниќ Боривоје букашин од Зубовце со место на 
живеење во Белград, за цена од 180.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ние земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето 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 Зулфикар Сејфулаи, ул."Кеј Братство" бр 
5-А, Гостивар. (14715) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 1583, план 
8, скица 15, на м.е. "Сулевац", култура пасиште, класа 
5, со површина 261 м2, КП бр. 1628, план 8, скица 15, на 
м.е. "Сулевац", култура пасиште, класа 5, со површи-
на 1470 м2, КП бр. 1750, план 8, скица 14, на м.е. "Чу-
ма", култура ливада, класа 4, со површина 1695 м2, КП 
бр. 17о9, план 8, скица 14, на м.в."Чума\ култура нива, 
класа 5, со површина 1276 м2, КП бр. 1804, план 8, ски-
ца 14, на м.в. Чума", култура нива, класа 4, со повр-
шина 2035 м2, КП бр. 1805, план 8, скица 15, на м.е. 
"Под Гредиште", култура нива, класа 4, со површина 
1624 м2, КП бр.1825, план 8, скица 15, на м.в. "Под Гра-
диште", култура овошна градина, класа 4, со површи-
на 1825 м , КП бр. 1875, план 8, скица 29, на м.е. Чу-
ма \ култура нива, класа 4, VО површина 2490 м2, КП 
бр. 1938, план 8, скица 29, на м.е. "Смркови", култура 
нива, класа 4, со површина 1940 м2, КП бр. 1938, план 
8, скица 29, на м.е. "Смркови", култура нива, класа 5, 
со површина 659 м2, КП бр. 1951, план 8, скица 29, на 
м.е. "Чума", култура нива, класа 4, со површина 1497 
м2, КП бр. 204/, план 8, скица 29, на м.в."Мел", култу-
ра нива, класа 5, со површина 2120 м2, КП бр. 204/, 
план 8, скица 29, на м.е. Мел", култура нива, класа 6, 
со површина 3751 м2, КП бр. 2073, план 8, скица 30, на 
м.е. "Мел", култура нива, класа 5, со површина 6050 
м2, КП бр. 2П7, план 8, скица 30, на м.е."Рамница", 
култура нива, класа 5, со површина 4149 м2, КП бр. 
2118, план 8, скица 30, на м.е. "Рамница", култура па-
сиште, класа 4, со површина 326 м2, КП бр. 2317, план 
9, скица 30, на м.е. "Муртин Дол", култура нива, класа 
4, со површина 130 м2 ,КП бр. 2317, план 9, скица 30, на 
мл. "Мурти дол", култура ливада, класа 5, со повр-
шина 1348 м2, КП бр. 2348, план 9, скица 32, на м.е. 
"Грмаде", култура нива, класа 5, со површина 5215 м2, 
КП бр. 2360/1, план 9, скица 32, на м.е. "Рамница", кул-
тура нива, класа 5, со површина 1608 м2, КП бр. 2360/2, 
план 9, скица 32, на м.е. Рамница", култура пасиште, 
класа 4, со површина 210 м2, КП бр. 2361, план 9, скица 
32, на м.е. "Рамница", култура ливада, класа 4, со по-
вршина 829 м2, КП бр. 4655, план 13, скица 45, на м.и. 
"Живуша", култура нива, класа 7, со површина 8161 
м2, заведени во ГЃЛ бр, 183 на КО Орах, сопственост на 

19 април 2000 

Стаменовиќ Дуќан с.Орах, Куманово, за цена од 
300.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ние земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето 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 Севим Дестани, ул." 11 Октомври" бр 1 а, 
Куманово. (14716) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 154/94, 
план 5, скица 75, на м.е. "Чврљуга", култура нива, кла-
са 2, со површина 6540 м2, сопственост на Ѓорѓиевски 
Властимир од с.Режановце, Куманово, за цена од 
200.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ние земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето 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 Севим Дестани, ул." 11 Октомври" бр 1 а, 
Куманово. (14717) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
1078/3, нива, на м.в. "Падина", класа 4, со површина 
405 м2, опишано во ПЛ бр. 93 на КО Непроштено, соп-
ственост на Абдии вд. Мусли Атмане од с.Непрош-
тено, Тетово, за цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ние земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето 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. 

(14718) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
1078/1, нива, на м.е. "Падина" класа 4, со површина 
387 м , опишано во ПЛ бр. боб на КО Непроштено, 
сопственост на Алими ж. Самиева Таибе од с.Не-
проштено, Тетово, за цена од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ние земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето 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 Наци Зеќири, ул."ЈНА" бр 41, Тетово. 

(14719) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
1024/1, ливада, на м.е. "Дреновец", класа 4, со површи-
на 1300 м2, опишано во ПЛ бр. 689 на КО Порој, соп-
ственост на Вејсели Исмаил Бари од с.Порој, Тетово, 
за цена од 90.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ние земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето 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. 

^ ^ ^ ^ (14720) 
Се продава 1/2 идеален дел од нива со површина 5197 

м2, класа 7, на КП бр. 1252, план 9, скица 16, м.в."Душк", 
на КО општина Рашче, сопственост на Исмани Идриз, 
за цена од 96.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Елизабета Станоевиќ-Ѓоќиќ, ул "Партизан-
ски одреди" бр 101, општина Карпош-СкопЈе. 1(14756) 

/ ^ , - 1 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр 1.690/4 и 
КП бр 1690/7, на м в "Присој", култура овошна градина, 
класа 4, со вкупна површина 687 м^ за КО Катланово, 
сопственост на Даиловска Благојка, за цена од 37 785,00 
денари : ; 
! Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со з,емјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Светлана Лазаревиќ, ул "Костурска" чбр 

- - , (14785) 18/5-1, општина Чаир, Скопје 

Се продава земјоделско з е мј иште - л ив а д а на КП бр 
1593, мв. "Мртвица", класа 3, со површина 320 м2 заве-
дена во П Л ор 243 за К О Доброшане, сопственост на 
Воиновска Љубица, с.Орашац, Куманово, за цена од 
80,00 денари по м2

 ч 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавуваг 
њето во "Службен весник на РМ", писмено да се изЈас: 

нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. о " , ' 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице. Алијевски, ул "Доне Божинов" бр. 
11/3, Куманово. \ , (14786) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр 
5761, м в. "Река", Јотса 3, со површина 1505 м2 заведена 
во ПЛ бр 1321 за КО Мл. Нагоричане, сопственост на 
Петрушевски Владо, с. Мл. Нагоричане, Куманово, за 
цена од 64,00 денари по м2. ' А , ч 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ние земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ", писмено, да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го гу,бат 
правото на првенство . ^ ѕ 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски, ул."Доне Божинов" бр 
11/3, Куманово. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (14787)1 

Се продава земјоделско земјиште 1/2 една идеална 
половина од нива на КП бр. 1430, м.е. "Дутев Чифлик", 
класа 3, со, површина 9797 м2 заведена во ПЛ бр. 471 за 
К О Д. Којнаре, сопственост на Ристиќ Јован, ул. "Дими-
тар Влахов" бр. 43, Куманово, за цена од 320,00 денари„ 
по м2. . 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ,ние земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 

-правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Мице Алијевски, ул."Доне Божинов" бр. 
11/3, Куманово. 1 ' , (14788) 

V , Се продава земјоделско земјиште-ливада на КП бр 
4763, м.в. "Ливаѓе", класа 3, со површина 1637 м2,заведе-
на во ПЛ бр. 212 за К О Дебреште и КП бр 4822, м в 
"МЛивади", ливада, класа 3, површина 1545 м2, сопстве-
ност на Дамјаноски Бранислав од Брвеница, Тетово, 
Дамјанова Загорка од с Дебреште, Дамјанови Мино 
од с Радиовце, Тетово и ДамЈаноски Секула, ул "Гуро 
СалаЈ" бр 15/2, Кавадарци, за цена од 30 000,00 денари 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на4РМ", пидме!ДтУ Бр се ^зјае'м 

нат^за прифаќањето на пбнуд^та', вб стрФгиЅЈЌУтб' ѓубатЈ 

правото на првенство 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул "Андон Славејко^ бр 8, 
Прилеп ' ' (14789) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр 697/3, 
план 4, скица 10, м в иГробишта", култура нива, класа 4, 
со површина 880 м2, К О Ржаничино, сопственост на Чес-
маџиска Стана, ул. "Разловечко востание" бр 14/3-2, за 
цена од 15 ДМ за м2, во денарска противвредност, 

С е повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ние земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник ,на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство ^ ^ ^ 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул "Јани Лукровски^ бб, ТЦ 
Автокоманда, општина Г Баба, Скопје (14819) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр 1412 и 
КП бр. 1225, пасиште, со вкупна површина 7090 м2, м.е. 
"Балоица", К О Вишни, опишано во ГШ бр. 17, сопстве-
ност на Линкиновски А Борис од Скопје и Василевски 
А Цветан од Скопје, за цена од 446 670,00 денари 

, Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на, понудата да се достават 
до нотарот Африга Билали, ул."Струшки Кепенци" бр 
1, Струга - - - ^ (15027) 

Се продава земјоделско земјиште една ндегѓлна Поло-
вина од КП бр. 114, заЈСО Брусник, заведено во ПЛ бр 
766, со површина 2381 м2, култура нива, класа 3, м,в. 
"Над јаз", сопственост на Сурлевски Тодор од с.Брус-
ник, Битола,'за цена од 357.150,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ние земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок оД 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќањетр на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул."Иван 
Милутинрвиќ" бб, локал 9, Битола (15028) 

Се продава земјоделско земјиште во К О Кавадарци 
1 (вон), КП бр 6675, дел 1, план 013, скица 013, м в "Го-
валинци", култура нина, класа 6, со површина 1790 м2, 
сопственост на Методије Вчков од с Ваташа, Кавадарци, 
видно од ИЛ бр. 4019 за цена од 35.000,(X) денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ние земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци. ' (15029) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр 
411, м в. "Деремица", класа 4, со површина 4206 м2 заве^ 
дена во ПЛ бр. 404 за К О Пашино Рувци и КП, бр 1045, 
м.в. "Балта Лук", градина, класа 3, површина 2631 м2, 
сопственост на Јошески Димче, ул "АДимишков" бр. 
14 а, Скопје. за цена од 40 000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопетве 
ниците и соседите чи^земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
н а т ^ прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
праротР на прв^нс^вр. 

? Из^агшпѕе^ прифаќање на побудат,а да се достават 
да нотарот!Воле Дамески, ул."Андон Славејко" бр 8, 
Прилеп , , . (15030) 
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Се продава земјоделско земјиште 6/7 (шест идеални 
седмиот) од КП бр. 2/1, м.в. "Ограда“, нива класа 1, со 
површина 2567 м2, под објект во површина од 606 м2 и 
двор во површина од 500 м2, опишани во ПЛ бр. 280 за 
КО Жеровјане, сопственост на ИТН "Фатмир-Комерц", 
Гостивар, за цена од 725.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ“, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зекири, ул.“ЈНА“ бр. 41, Тетово. 

- - (15031) 

Се продава земјоделско земјиште 1/16 (една идеална 
шеснаестина) од КП бр. 2794, м.в. "Р.Цониќ", нива класа 
1, со површина 33 м2, под објект во површина од 126 м2 и 
двор во површина од 500 м , опишани во ПЛ бр. 4226 за 
КО Тетово, сопственост на Синадиновски Сајков Стоја-
дин, ул. "Б.Тоска“ бр. 35, Тетово, за цена од 12.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ“, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зекири, ул.“ЈНА“ бр. 41, Тетово. 

- . - (15032) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 
492/5-3-10, м.в. "Требеница\ класа 6, со површина 4450 
м2, а се продава идеален и реален дел од 1360 м2, во КО 
"Врапчиште“, заедничка .сопственост на Незири Лјазим 
Адем, Незири Лјазим Јонуз и Незири Лјазим Бесир сите 
од Гостивар, ул. "Седек Коскоски“ бр. .10, за цена од 
210.000,00 денари. . 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ“, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул."Кеј Б.Единство“ 
бр. 41, Гостивар. (15033) 

Се продава земјоделско зекдипгге-нива на КП бр. 
1899/6-6, м.в."Горни Гогол", класа 7, со површина 630 кг, 
во К(Ј "Скудриње", сопственост на Рамадани Ракипов 
Амдија од с.Скудриње, Гостивар, за цена од 30.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ“, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул."Кеј Б.Единство“ 
бр. 41, Гостивар. ^ ^ ^ ^ (15034) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 
816/1, м.в. "Режинка", класа 5, со површина 1680 м2и ни-
ва класа 4, површина од 5367 м2 или целата во површина 
од 7047 м2, план Уп. бр. 1103-1260/1 од 29.03.2000 година, 
опишана во ПЛ бр. 608 на КО Сараќино, сопственост на 
Селими Мустафа Имер од с.Г.Речица за цена од 
1.164.390,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
ш т о п р о д а в а , во р о к о д 30 дена од, денот нзх)бја$увз-
њето- во ̂ -Службен весник, на; РМ“ ̂  писмена да се. изјао 
нат 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. (15035) 

Се продава земјоделско зекдипгге-нива на КП бр.282, 
м.в. "Оп)аде", пасиште класа 3, со површина 1907 м2 пл-
ан Уп. бр. 1103-1246/1 од 29.03.2000 година, опишана во 
ПЛ бр. 301 на КО Џепчиште, сопственост на Алии Ве-
бијз Идриз од с.Џепчиште за цена од 247.910,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од дбнот на објавува-
њето во Службен весник на РМ“, писмено да се изјас-
нат 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. (15036) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 
6638/9, м.в. "Кљуково", овошна градина класа 2, со повр-
шина 560 м2, план Уп. бр. 1103-1362/1 од 04.04.2000 годи-
на, опишана во ПЛ бр. 1255 на КО Тетово, сопственост 
на Османи Салахудин Ибраим и Дашмир и Османи Та-
ира Башким и Си миј ал сите од Тетово, ул. "Струшка“ 
бр. 25, за цена од 134.400,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што Се продара, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ“, писмено да се изјас-
нат 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. ^ ^ ^ ^ (15037) 

Се продава земјоделско земјипгге-нива 203/204 двес-
та и третини идеални двеста четвртинки од КП бр. 
643/дел на м.в.нОсоји, класа 5, со површина 1226 м2, план 
Уп. бр. 1103-617/1 од 28.02.2000 година, опишана во ПЛ 
бр. 608 на КО Стримница, сопственост на Јусуфи Хамди 
шабан од с.Стримница, за цена од 292.800,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ“, писмено да се изјао 
нат 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. (15038) 

Се продава земјоделско земјипгге-нива на КП бр.340, 
м.в. "Река', класа 3, со површина 3480 м2и КП бр. 2425/2 
на м.в. "Прековец" нива класа 2, површина од 100 м2 и 
ливада, класа 3, површина од 420 м2, план Уп. бр. 1103-
894/1 од 13.03.2000 година, опишана во ПЛ бр. 328 на КО 
Боговиње, сопственост на Имери Буњамина Рамадан, 
Ибрахим и Назми сите од с.Пирок за вкупна цена од 
813.600,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во Службен весник на РМ“, писмено да се изјас-
нат 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. (15039) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 
621/2, м.в. "Крушевица“, класа 3, со површина 2848 м2 

план Уп. бр. 1103-1137/1 од 24.03.2000 година, опишана 
во ПЛ бр. 914 на КО ДСедларце, сопственост на Траја-
новска ж.Димитрова Цона од с.Д.Седларце, за цена од 
541.120,00 денари. 

^ (Јови^узаат, заедодачките сопственици,, сосопстве-
н и ц и ^ . јс;осјед|п^ зеЦ^хит^ гр^н^чи 'ор земјиштето 
што се продавај во рок од 30 дена од денот На објавува-
њето во "Службен весник на РМ“, писмено да се изјас-



19 април 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 30- Стр. 1767 

нат 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. (15044) 

Се продава земјоделско земјиџгге во КО Манасти-
рец, КП бр. 521, план 004, скица 006, м.в. "Гробишта“, 
катастарска култура-лозје, класа 2, со површина 2015 м2, 
КО Манастирец, КП бр. 522, план 004, скица 006, м.в. 
'Гробишта“, катастарска култура-лозје, класа 2, со по-
вршина 2872 м2, сопственост на Стојевска Радмила од 
Гевгелија и Јовановска Јелица од с.Пепелиште, Неготи-
но, и КО Манастирец, КП бр. 162, дел 2, план 001, скица 
010, м.в. "Село", катастарска култура-нива, класа 4, со^ 
површина 522 м2, КО Манастирец, КП бр. 614, план 001/ 
скица 003, м.в. "Горна Лака“ катастарска култура-нива, 
класа 2, со површина 1446 ут и КО Манастирец, КП бр. 
685, дел 1, план 001, скица 003, м.в. "Горна Лака“, катас-
тарска култура-нива, класа 3, со површина 460 м2 соп-
ственост на Јовановска Јелица од с.Пепелиште, Неготи-
но, видно од ИЛ бр. 348 и 139 издадени од РГУ Одделе-
ние за премери катастар Кавадарци, за цена од 30.000,00 
денари за 1.000 м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ“, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на Лрвенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алексов“ бб, 
Кавадарци. (15049) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 
2490/2, план 045, скица 474, м.в. "Две Цуцки“, кат.Јсулту-
ра 11000, кат. класа 5, со површина 2504 м2, КП бр. 
2491/2, план 045, скица 474, м.в. Две Цуцки“. кат.култу-
ра 14100, кат. класа 4, со површина 626 м̂  и КП бр. 
^492/2, план 045, скица 474, м.в. "Две Дупки“, кат.култу-
ра 14100, кат. класа 4, со површина 674 во КО " Росо-
м а н И Ј 1 бр. 430, издаден од гГУ Одделение за премер и 
катастар Кавадарци, сопственост на Василов Борис 
Александар, ул. "Љ. Алексиќ“ бр. 16, Росоман, за цена од 
150.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ“, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нушка Стојановска, ул.“ЈНА“ бр ^5, Кава-
дарци. (15121) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 28, 
м.в."Под Станица“, класа 4, план 10, со површина 900 м2, 
во КО Оморани, кој се води во ПЛ бр. 261, сопственост 
на Стојан Милошевски, ул. "Јордан ЏурАов“ бр. И, Ве-
лес, за цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМИ, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Славјанка Андреева, ул."Борис Караѓозов“ 
бр. 2, Гостивар. (15126) 

Се продава земјоделско земјиште 3/12 од лозје на 
КП бр. 12589, м.в."Сириката", класа 5, план 62, скица 31, 
со површина 5750 м2, во КО Велес, кој се води во ПЛ бр. 
6688, сопственост на Киро Оровчанов, УЛ. "Андон Шур-
ков“ бр. К-3-8/4, Велес, за цена од 6.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие з е м ј и н а граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-

њето во "Службен весник на РМ“, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Славјанка Андреева, ул."Борис Карапузов“ 
бр. 2, Гостивар. (15130) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 6, 
м.в."Кишејца", класа 6, план З3, со површина 900 м2, и. 
нива класа 6, површина 2900 м , во м.в. "Кишејца", на 
КП бр. 8, план 33, за КО Оморани, кој се води во ПЛ бр. 
226, сопственост на Стојанка Здравевска, ул. "Борис Ки-
дрич“ бр. 23, Прилеп, за цена од 125.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ“, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Славјанка Андреева, ул."Борис Карапузов“ 
бр. 2, Гостивар. (15133) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 887/2, м.в. 
"Прајница", култура нива класа 4, со површина 2469 м2, 
опишани во ПЛ рр. 426 за КО Радиовце, сопственост на 
Шабани Бехаре, Шабани Бесим, Шабани Бесник, Шаба-
ни Садет и Шабановиќ Раиф од с.Теново, Тетово, за це-
на од 125.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во Службен весник на РМ“, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

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

- 1 - (15136) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 
137/1, м.в. "Селманов рид“, со површина 500 м2, за КО 
Љуботен, сопственост на Бајрами Исмаил од сЈБуботен, 
Бајрами Азем од с.ЈБуботен и Најрами Хаки, ул. "Алек-
сандар Бјун“ бр. 8/8, Скопје, за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат з а е д н и ч к а сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ“, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Петар Митков, ул."Јани Лукровски“ бр. 14, 
Гази Баба, Скопје. (15320) 

Се продава земјоделско земјиште-лозје КП бр. 371/3, 
м.в."Бела земја“, со површина о10 м2, КО Орешани, соп-
ственост на Горѓи Палевул. "Роберт Кох“ бр. 3/1-9, Ско-
пје. за цена од 160.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ“, писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на Понудата да се достават 
до нотарот Весна Паунова, бул."Јане Сандански“ бр. 
7/16, Скопје. - (15355) 

Се продава градежно земјиште на КП бр. 2843, м.в. 
"Горна Чаршија\ со површина 107 м2, опишано во ПЛ 
бр. 5058 за КО Тетово, сопственост и во трајно корис-
тење на Александар Мих. Захариески, ул. "Тодор Ципо-
ски Мерџан“ бр. 87, Тетово, за цена од 3.104.000,00 дена-р и ^ 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во Службен весник на РМ“, писмено да се изјас-
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нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 1 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Александар М.Захариески, ул."ЈНА" бр. 4, 
Тетово. (15579) 

Се продава земјоделско земјипгге-нива на КП бр. 
9052/1, скица 019. план 019, м.е. "Комачот", класа 6, со 
површина 1587 м2, видно од ИЛ бр. 2041 за КО Кавадар-
ци 1 вон, сопственост на Трајче Колев, ул. " Индустри-
ска " бр. 28, Кавадарци, за цена од 6.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ние земјиште граничи со земјиштето 
што сс продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Кирил Грков, ул."7-ми Септември" бр. 41, 
Кавадарци. (15580) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа интензивен 
овоштарник на КП бр. 11/1, м.е. "Горна лака", класа 2, 
со површина 645 м2, интензинен овоштарник на КП бр. 
11/2, м.в. "Горна лака", класа 2, со површина 3136 кг, 
градина на КП бр. 39, м.вл "Горна лака", класа 2, со по-
вршина 728 м2, интензивен овоштарник на КП бр. 276/3, 
м.е. "Воќарникот", класа 2, со површина 1900 м , интен-
зивно лизје на КП бр. 276/3, м.е. "Воќарникот", класа 2, 
со површина 2787 м'2 и интензивен овоштарник на КП 
бр. 27о/3, м.е. "Воќарникот", класа 2, со површина 2400 

видно од ИЛ бр. 5 за КО Трстеник, сопственост на 
Велика Димова, ул. "Диме Атанасов" бр. 28 од Кавадар-
ци и Петар Стојановски, ул. "Мите Богоевски" бр. 5а, 
Скопје, кои се сосопственици на по 1/4 идеален дел од 
горенаведениот недвижен имот, за цена од 60.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ние земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во Службен весник на РМ", нисмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Кирил Грков, ул."7-ми Септември" бр. 41, 
Кавадарци. (15581) 

Се продава земјоделско зекдиште овошна градина на 
КП бр. /4/1-4, класа 6, м.в. "Село", со површина 400 м2, 
заведена во ПЛ бр. 869, за КО Галате, сопственост на 
Јанакиесќи Диле Здравко од с.Галате, КП бр. 32-4, ово-
шна градина, класа 6, м.в. "Село" површина од 200 м2, 
заведена во П л бр. 19 за КО Галате, сопственост на 
Стојаноски Сретков Софре од с.Галате и КП бр. 33/2-4 
овошна градина класа 6, м.е. "Село", со површина од 110 
м2, заведена во ПЛ бр. 514 за КО Галате (трите парцели 
претставуваат една целина), сопственост на Среткоски 
Игнов Бранислав од с.Галате, за цена од 280.000,00 дена-
ри 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ние земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи, ул."Кеј Братство" бр. 
5-А, Гостивар. (15582) 

Се продава земјоделско земјиште-ливада на КП бр. 
4662, м.в. "Вис", класа 4, со површина 2368 м2, заведено 
во ПЈ1 бр. 241 за КО Дебреште, сопственост на Димоски 
Драгутин од с,Дебреште, за цена од 20.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ние земјиште граничи со земјиштето 
што^се продава, во рок од 30 дена ,од денот ца^објавува^ 
њето во /",ОЈужбе!! весник ,на РМ?, писмено ј да уф изјас^ 

нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Славејко" бр. 8, 
Прилеп. (15583) 

Се продава земјоделско земјиште овошна градина, 
класа 4 на КП бр. 393, план 3, скица 3, м.е. "Дубје", со 
површина 204 м2, заведена по ПЛ бр. 187 за КО Једоар-
це, сопственост на Спасеновски Јован од Тетово, за цена 
од 21.600,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ние земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимовски, ул."ЈНА" бр.10, Тетово. 

- - (15584) 

Се продаваат КП бр. 415, м.е. "Орче", шума, класа 5, 
со површина 3450 м2 и КЛ бр. 416/2 на м.в. "Орче", нива 
класа X површина од 3905 кг, двете заведени во П Л бр. 
240 за КО Прељубиште и 4/8 (четири идеални осмини) 
од КП бр. 415/5 на м.в. "Орче", пат со вкупна површина 
од 306 м4, што се води по ПЛ бр, 458 за КО Прељубиш-
те, сопственост на Алити Алит од ^Прељубиште, за це-
на од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ние земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимовски, ул."ЈНА" бр.10, Тетово. 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 728/1, па-
сиште класа 5, со површина 1675 м2, на м.е. "Шарков 
дол", заведени по ПЛ бр. 430 за КО Олевени, сопствено-
ст на Александар Марковски, ул. "16-та" бр. 27, Битола, 
за цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ние земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ", нисмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Веселинка Де банова-Крстевска, Грозд Л-5, 
Битола. ^ (15586) 

Се продава земјоделско земјиште нива, класа 2, на 
КП бр. 3100, план 16, скица 46, м.е. "Карамуслиќ", со по-
вршина 3191 м2, заведена по ПЛ бр. 648 за КО Оризари, 
сопственост на Ејуп Шаховиќ, ил. "Акозиенгасе" бр. 44-
46 61 1232, Виена, за цена од 125.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите ние земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат' 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Славјанка Андреева, ул."Борис Карпузов" 
бр.2, Велес. ^ ^ ^ ^ (15612) 

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 
1347, со површина 1066 м2 сопственост на Цаноски Крс-
те и Димитри, како и нива со површина од 521 м2, на КП 
бр. 772, сопственост на Кордоски Владимир и Стојан, 
како и Ристески Илија двајцата за КО Елшани, Охрид 
за цена од 50,00, денари по м . 

Сѕ подаруваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците ји, соседите аде земдишт-е, граничи ср земјиштето 
што ре'продава, во рок од'30 дена од денот на објавува" 
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њето во ^Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Момана Иваноска, ул."Македонски Просве-
тители" бр.8 (мезанин), Охрид. (15613) 

Се продава земјоделско земјиште овошна градина на 
КП бр. 47, дел 1, на м.е. "Село", класа 4, со површина 
588 м^и овошна градина на КП бр. 47, дел 2, м.в. "Село" 
класа 2, површина 669 м2, заведени во ПЛ бр. 308 за КО 
Крани, сопственост на Усенковски Калем Рецеп од Би-
тола 2/3 (две идеални третини) и на Усемовски Калем 
Уесин од с.Крани-Ресен 1/3 (една идеална третина) за 
цена од 138.9оо,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјас-
нат 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. 

(15614) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Трговско 
друштво за внатрешна и надворешна трговија произ-
водство и услуга "Фиаз - мат" "Вла - ко" доо експорт 
импорт и др.Скопје". \ (3781) 
Тркалезен печат и штембил под назив:"Претпријатие 

за трговија и услуга "Микена - трејд" експорт - импорт 
п.о. Скопје". (15640) 
Тркалезен печат и штембил под назив: "Република 

Македонија ЈНУ Институт за македонска литература, 
Скопје". (15728) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Свидетелство за 5 одд е ленен,издадено од ОУ"Јонче 

Смугрески" - с.Обршани на име Престоноски Трајан, с. 
Пашино Рувци,Прилеп. (3389) 
Свидетелство за 2 одделение,издадено од ОУ "Јонче 

Смугрески" - с.Обршани на име Преспанска Вида, 
с.Пашино Рувци,Прилеп. (3390) 
Свидетелство за 8 одделение на име Абдуроски 

Билент, с. Црнилиште,Прилеп. (3391) 
Свидетелство за 8 одделение на име Лекиќ Хусо, с. 

Црквица,Велес. (3398) 
Свидетелство за 1 година на име Христов Марјан, с. 

Злетово,Штип. (3400) 
Свидетелство за 8 одделение на име Миле Василев, с. 

Злеово,Радовиш. (3401) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јаневска Станка, 

с. Кос.Дол, Македонска Каменица. (3412) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јосифоска Суза, с. 

Долнени,Прилеп. (3415) 
Свидетелство за 8 оддление на име Јосифоска Суза,с. 

Долнени,Прилеп. (3417) 
,Свидетелство за 8 одделение на име Љазине Рушити, 
с. Порој,Тетово. (3419) 
Свидетелство на име Бујар Зилбеари,с. Јеловјане,Те-

тово. (3427) 
Свидетелство за 4 одделение на име Беќири Тиери 

Леила,Гостивар. (3431) 
Свидетелство за завршен 3 степен машинобравар,из-

дад^н од ЕМУЦ "Злате'МаЈуакоски^-Ѓост^вар на 1 име. 
Србиновски Ангеле,Гостивар. (3450) 

Свидетелство за 8 одделение на име Седат Османи, с. 
Пршевци,Тетово. (3453) 
Свидетелство за 8 одделение на име Фарије Мемети, с. 

Д. Палчиште,Тетово. (3454) 
Свидетелство за 8 одделение на име Задате Мурте-

зани,ул. "Гостиварска"бр.29,Тетово. (3455) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од Работнички 

универзитет - Скопје на име Демири Фета, с.Буковиќ, 
Скопје. (3456) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Р.Вока" 

с.Шипковица на име Абдула Мемети, ^Шипковица, 
Тетово. (3468) 
Свидетелство за 2 година на име Христов Марјанчо, с. 

Злетово,Штип. (3472) 
Свидетелство на име Ренеќе Армон,Струга. (3475) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Васил 

Главинов" - Скопје на име Умер Самира,ул."356" бр. 8, 
Скопје. (3477) 
Свидетелство за 8 одделение на име Делиќ Неџат, с. 

Водоврати" Градско,Велес. (3478) 
Свидетелство за 8 одделение на име Аљијо Сафет, с. 

Водоврати,Велес. (3479) 
Свидетелство за 8 одделение на име Асани Мирдита, с. 

Заграчани,Струга. (3480) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ѓерихије Османи, 

с. Радиовц^Тетово. (3486) 
Свидетелства за 1,2,3 и 4 година и диплома на име 

Лилјана Тодоровска, ул."Иво Лола Рибар"бр.36, Крива 
Паланка. (3491) 
Свидетелство за 8 одделение на име Зоран Јовановски 

ул."Рударска"бр,3/3,Македонска Каменица. (3494) 
Свидетелство за 8 одделение на име Тодороска Елица, 

ул."Ило Јовчески"бр.8-б,Прилеп. (3495) 
Ученичка книшка на име Тодоровска Ирена, ул. "Кли-

мент Охридски"бр.54,Велес. (3446) 
Ученичка книшка на име Гореска Соња, с.Воѓани, 

Прилеп. (3469) 
Ученичка книшка на име Темелковски В.Трајче,ул. 

"Моша Пијаде"бр.53,Прилеп. (3470) 
Ученичка книшка на име Мерџан Мека,ул. "Ј. Зла-

тевска"бр.76,Тетово. (3482) 
Ученичка книшка за 8 одделение,издадена од ОУ - с. 

Групчин на име Рецепи Шпреса,с. Добарце,Тетово.3483 
Ученичка книшка на име Манасиевски Бобан,ул."Х.Т. 

Карпош" бр.29/2,Крива Паланка. (3490) 
Индекс бр.ЗЗ 158,издаден од Економски факултет -

Скопје на име Мартиноски Драге,ул.'Т.Петров"бр. 113, 
Скопје. ^ (3459) 
Диплома за завршено СССна име Митревски Ангелко 

Велес. (3388) 
Диплома на име Шахмоска Бистра, с. Стојмирово, 
Берово. (3399) 
Диплома на име Сание Елмаз,с.Теново,Тетово. (3421) 
Диплома на име Зеќије Адили,ул."Ленин"бр.17, Те-

тово. (3423) 
Диплома на име Муслију Неџбедин,с.Скудриње,Гос-

тивар. (3481) 
Диплома за завршена средна стручна спрема на име 

Тренкоска Анета, ул."Ладо Лапецот"бр.240,Прилеп. 
Диплома на име Јованов Јане,с. Ракитец,Радовиш. 
Одобрение за работа на име Османи Ружди, ул. 

"Бањешнца" бб,Гостивар. (3434) 
Уверение за работа на име Сулејмани Абдули Мамут, 

^Врапчиште, Гостивар. (3436) 
Даночна картичка сериски бр;0041027 на име АДМС 

ЗИК"СтрумицамДОб "Плодно Поле",С.Хамзали,Стру-
мица. Ч V (3396) 
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Пасош бр.419223 на име Ракиќ Ранко,Куманово. 15722 
Пасош бр.1181202/99,издаден од УВР - Тетово на име 

Џемаили Имран, с. Г. Седларце,Тетово (15723) 
Пасош бр. 1297237/99,издаден од ОВР - Струга на име 

Даути Вјолца, с. Делогожда,Струга. (15724) 
Пасош бр.1057230/98,издаден од ОВР - Виница на име 

Вучковиќ Габриела,ул "Димитар Осоговски"бр 23,Ви-
ница. (15726) 
Пасош бр.0372255,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Рахмани Несим,Скопје (15730) 
Пасош бр 895957/96,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Тахири Бислим, ул."Ѓорѓи Попристов“ бр 6/6/6,Скопје. 
Пасош бр. П 28978/98,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Илески Бошко, ул."Козле 5" бр 6,СкопЈе. " (15774) 
Пасош бр.89565/93,издаден од УВР - Тетово на име 

Ибраим Рецепи, ул.“ 183" бр. 6,Тетово (15779) 
Пасош бр 793182/95,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Викова Валентина,ул."Финска'' бр. 119 б,Скопје. (15783) 
Пасош бр 1299308,издаден од УВР - Гостивар на име 

Лазарески Ване, ул."Ј. Здравевски“ бр.32,Гостивар 
Пасош бр П13904/98,издаден од УВР - Куманово на 

име Шефик Есати, ул.''Вардарска“ бр. 34,Куманово. 
Пасош бр.И51188, на име Геленчев Стојан, с. Стоја-

ково, Гевгелија (15809) 
Пасош бр. 1243031 на име Јакимовска Лидија, ул. 
"Панчевачка"бр 21 А,Куманово. (15810) 
Пасош бр.0372230/94,издаден од ОВР - Струга на име 

Муамед Полиси,с. Биџево,Струга (15811) 
Пасош бр.0576652 на име Панев Димче,ул "С.Трајков" 

бр. 26,Радовиш. (15812) 
Пасош бр 374320/94,издаден од ОВР - Берово на име 
Бојчовски Павле Ѓорѓи, с. Будинарци,Берово. (15817) 
Пасош бр. 1095804, на име Синани Џеваире, на 
адреса,ул "МладенСтојановски"бр.22,Куманово. (15915) 
Пасош бр.093541 на име Имери Шукри,Дебар. (16068) 
Пасош број 114890 на име Петровски Љупчо, ул.'При-

лепска"бр. 41/8,Битола. (16069) 
Пасош број 372255,издаден од ОВР-Струга на име 
Рахмани Несим, с.Заграчани,Струга (16074) 
Пасош број бр 136749 на име Сулејмани Сељами, 

с Лопате,Куманово. (16166) 
Чекови од тековна сметка 10400-05, шест чекови, изда-

дени од Охридска банка а.д. - Охрид на име Зора 
Јованоска,ул."Абас Емин“ бр.365,Охрид (15715) 
Чек бд 3925151, од тековна сметка бр. 126855-38, изда-

ден од Комерцијална банка АД Скопје на име Бојаџи-
евска Жаклина,Скопје. (15725) 
Чекови од бр. 0070004620326 до 0070004620332 и од бр. 

0120000780841 до 0120000780843,од бр. 0120000780845 до 
0120000780848, од тековна сметка бр 08656642,издадени 
од Комерцијална банка а д. - Скопје на име Синади-
новска Лилјана,ул."Караорма^'' бр. 5,Скопје. (15780) 
Чекови од бр. 0100002952677 до 0100002952689,од те-

ковна сметка бр.08375301',издадени од Комерцијална 
банка а. д. - Скопје на име Ивановски Асен,Скопје. 
Чекови бр. 0130003815357 и 0130003815358, од тековна 

сметка 3092674,издадени од Поштенска штедилница 
ДОО-Скопје на име Горанчо Ивановски,ул "Сремски 
фронт“ бр.3,Македонски Брод. (15804) 
Чекови од тековна сметка бр.3092674,издадени од По-

штенска штедилница ДОО-Скопје на ние Горанчо 
Ивановски,ул "Сремски фронт"бр.З,Македонски Брод. 
Работна книшка на име Шенаси Јахија, с Грушино, 

Скопје (15748) 
Работна книшка а име Владо Ѓорчев,Скопје (15772) 
Работна книшка на име Душановиќ Гордана,Скопје 
Работна книшка на име Сања Илиќ,Скопје (15782) 
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Работна книшка на име Пеце Џиков,Скопје (15796) 
Свидетелство за 1 година,издадено од М.У "Гоце Дел-

чев“ Скопје на име Атанасова Билјана,Скопје. (15716) 
Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ"Кли-

мент Охридски“ Скопје на име Билјана Атанасова, 
Скопје. (15717) 
Свидетелства за 1 и 2 година,издадени од Тим."Зеф 

Љуш Марку“ Скопје на име Балиу Алберт,Скопје. 
Свидетелство за- 8 одделение,издадено од ОУ "Борис 

Кидриќ“, с Сарај ,Скопје на име Јусуфи Зекир,с.Грчец, 
Скопје. (15808) 
Ученичка книшка за 1 и 2 година издадена од Учили-

ште "Михајло:Пупин" -Скопје на име Костадинова^ 
Ивица,Скопје. (15781) 

Акции бр 4950, 344 акции, изсадени од "Макстил", 
бр.5167 акции 498, издадени од "Ладна валавница“, 
бр 4908, акции 6, издадени од ОТК; бр.4940 акции 15, 
издадени од ''Транспорт“; бр 5151 акции 299, издадени 
од Валавница за ленти, бр 5159 акции 264, издадени од 
Топилница, бр.4911 акции 15, издадени од Економика, 
бр 4973 акции 8, издадени од О К П О Р и бр. 4950 акции 
17, издадени од УГОТУР на име Тодески Миле, 
ул "Сава К о в а ч е в и ќ ' ^ 3/23,Прилеп. (15745) 
Чекови од бр. 4157843 до 4157848, од тековна сметка 

бр. 1188002,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Романова Јорданка,Скопје. (15595) 
Чекови од бр. 1803382 до 1803390 и од бр. 1821195 до 
1821204, од тековна сметка бр 537/53, издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје - Филијала - Кочани на име 
Костадин Костадинов, ул."Роза Петрова“ бр 2-1/1-1, 
Кочани. (15597) 
Чекови од бр 4632600 до 4632609, 4915812, од тековна 

сметка бр. 129163.69,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Димитров Благој а, Скопје. (15634) 
Чекови од бр. 4591889 до 4591894, од тековна сметка 

бр. 1688456,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Петровски Драган,Скопје. (15636) 
Чек бр. 0140000299259, од тековна сметка бр. 6165983, 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Спи^ 
ровски Ацо,Скопје. (15709) 
Работна книшка на име Станко Филиповиќ,Скопје 
Работна книшка на име Лилјана Михајловска,Скопје. 
Работна книшка на име Папона Славица,Радовиш. 
Работна книшка на име Илиќ Љиљана,Куманово. 
Работна книшка на име Митровска Јасмина,Куманово. 
Работна книшка на име Дестафов Кемал .Штип.( 15624) 
Работна книшка на име Талевска Татјана,Битола. 
Работна книшка на име Талеска Цветанка,Прилеп. 
Работна книшка на име Кошески Сабит, с Дебреште, 

Прилеп. (15631) 
Работна книшка на име Кошески Адем, с. Дебреште, 

Прилеп. (15632) 
Работна книшка на име Фетачи Веим, с. Палатица, 

Тетово. % (15637) 
Работна книшка на име Џулизар Арифовска,Берово. 
Работна книшка на име Зазовски Горги, с. Разловци, 

Делчево. (15645) 
Работна книшка на име Песеиуц Весне,Куманово. 
Работна книшка на име Имероска Шерафетка, с. 

Другово,Кичево (15650) 
Работна книшка на име Вецески Коле,Прилеп.( 15652) 
Работна книшка на име Стеваноски Зоран,Прилеп. 
Работна книшка на име Горбаслиев ВасиЈјг,Богданци. 
Работна книшка на име Стошиќ Брижита,Скопје. 15660 
Работна книшка на име Биновски Тошо,Прилеп 15662 
Работна книшка на име Симонова Валентина,Скопје. 
Работна книшка на име Проданов Јован,Гевгелија 
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Работна Јснишка на име Митровска Емитува,Кума-
ново. ^ : (15674) 
Работна книшка на име Аргон Сулимановски, с. Лопа-

те,Куманово (15675) 
Работна книшка на име ТодОрова Гордана, с Кимес-

тани, Охрид. (15676) 
Работна книшка на име Симеон Стојанов,с. Баница, 

Струмица. (15680) 
Работна книшка на име Башеска Снежана,Прилеп. 
Работна книшка на име Веапи Садри, с. Камењане, 

Тетово. (15683) 
Работна книшка на име Дехари Бајрамали,Гостивар 
Работна книшка на име Николоски Боге,Гостивар 
Работна книшка на име Димовски Горан,Скопје. 15711 
Воена книшкМздаден од во Скопје на име Џеваир 

Сабедини, с. Брест,Скопје. ^ (15696) 
Чековна картичка бр.876-08,издадена од Стопанска 

банка а д. - Скопје - Филијала - Штип на име Јанкова 
Јана,ул."С.Пинџур"бр.8/2,Штип. (15639) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од Училиште за 

возрасни "А.С. Макаренко“ Скопје на име Абдула Бис-
лимовски, с. Цветово,Скопје. (15602) 
Свидетелство на“ име Цветковска Данче, с. Ранковце, 

Куманово. (15622) 
Свидетелство за 7 одделение на име Јусуфи Дермира-

иа,ул."Балиндолска" Гостивар. (15626) 
Свидетелство на име Цанески Испалија, с. Дебреште, 

Прилеп. (15633) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јованка Б а р -

левска, с. Умлена,Пехчево. (15642) 
Свидетелство на име Лесовска Славица, е. Габрово, 

Делчево. (15644) 
Свидетелство за 5 одделение на име Ибраик^ова Гир-

еви,ул."Косовска "бр.8,Штип. (15648) 
Свидетелство за 1 година,издадено од Тим. "Зеф Љуш 

Марку“ - Скопје на име Демири Ќамуран,с. Буковиќ, 
Скопје. (15649) 
Свидетелство на име Атанасова Невена, с Марена,Ка-

вадарци. (15658) 
Свидетелство на име Селвер Саити,с. Шипковица, 

Тетово. (15668) 
Свидетелство за 8 одделение на име Захариев Славе, 

с. Полаки,Кочани. (15672) 
Свидетелство за 8 одделение на име Лефковска Роза, 

ул.иОстрец"бр.46,Делчево. (15673) х 
Свидетелство на име Петрушева Јаворка, с. Грдовци, 

Кочани. (15678) 
Диплома за завршена гимназија на име Халими Зејди, 

с. Черкези,Куманово. (15619) 
Диплома на име Лума Камил, с. Глобочи ца .Тетово. 
Диплома за завршено економско училиште на име 

Филипоски Ме/нде,ул."Н.Карев"бр. 15,Прилеп. (15651) 
Диплома на име Беџети Хатип,ул."184 "(фГ26,Тетово. 
Здравствена легитимација на име Демирова Гулпери, 

ул "Б.Арсов"бр.9/12,Штип. (15625) 
Возачка дозвола на име Атанасоски Гоце, ул."Благоја 

Тоска“ бр.19/1,Тетово. (15664) 
Книшка на име Момироски Александар,с. Брвеница, 

Тетово. ,(15665) 
Даночна картичка бр.4030991199285,издадена од Упра-

ва за приходи - Скопје на име ППТУ "Ју Моторс“, 
Скопје. (15593) 
Даночна картичка бр.4017995119085,издадена од Упра-

ва за јавни приходи - Куманово на име "Бабе^-Мар-Ѓ 
аЈЛ^Ц.О.,ул."Црнотравска" бр^Куманово., (15688)4 

Решение на име Алија Раџим Медит,Гостивар. (15687) 
Чекови од тековна сметка на име Зафиров 'Зоран, 

ул."Горе Стамов“ бр.6,Гевгелија. (15461) 

Чекови бр. 756187 и 802409, од тековна сметка бр 
8231245,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Ристески Тихомир,Скопје (15556) 
Работна книшка на име Витански Ванчов Ораовица, 

Радовиш. (15459) 
Работна книшка на име Рецепи Фарус,Куманово 15463 
Работна книшка на име Јовица Паковски, с Трново, 

Кратово. (15464) 
Работна книшка на име Светлана Ивановска, с Тура-

лево,Кратово. (15465) 
Работна книшка на име Чековски Ивица, ул "М Тито“ 

бр. 184, Крива Паланка. (15467) 
Работна книшка на име Елмази Зинијет.с Поум, 

Струга ' (15473) 
Работна книшка на име Кани Муртезани,Штип (15476) 
Работна книшка на име Јусин Таип Почпвало,Штип 
Работна книшка на име Назиф Таип Аликоц,Радовиш 
Работна книшка на име Елица Николовска,Битола 
Работна книшка на име Мирчески Зоран Маргару, 

Прилеп (15485) 
Работна книшка на име Анастасоски Боби,Гостивар 
Работна книшка на име Петар Бурназ,Скопје (15504) 
Работна книшка на име Нурије Рамадани,Скопје 15545 
Работна книшка на име Дине Удовалиев,СкопЈе 15576 
Свидетелство на име Спасовска Јадранка, с Коноп-

ница, Крива Паланка (15469) 
Возачка дозвола на име Асипи Адем, с. Горна Речица, 

Тетово. (15490) 
Даночна картичка бр.4030995204860,издадена од Упра-

ва за приходи - Скопје на име "Младина пром“,Скопје 
Решение уп. бр. 25-1041,издадено од СекретарЈат за 

стопанство Центар - Скопје на име "Ју ело" Рамадан 
Худавер и Рамадан Ертан,Скопје. (15573) 
Чек бр. 2914759, од тековна сметка бр 4884944,издаден 

од Комерцијална банка АД Скопје на име Косевска 
Мира,Скопје. (14901) 
Чекови од бр 904787 до 904792, од тековна сметка бр 

2899993,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Калковска Весна,Скопје. (14931) 
Работна книшка на име Николов Никол а,Скопје. 14899 
Работна книшка на име Цвета Богоевска,Скопје 14904 
Работна книшка на име Абдула Белимовски, с Цве-

тово,Скопје. (14907) 
Работна книшка на име Вера Стојановска,СкопЈе 14911 
Работна книшка на име Трајковска Мирјана,Скопје 
Работна книшка на име Мемедоски Ремија,Кичево 
Работна книшка на име РаЈна Пилатовска,Скопје. 
Работна книшка на име Мемедоски Ремија,Кичево . 
Работна книшка на име Душко Малинов^ Грдовци, 

Кочани. (14920) 
Работна книшка на име Бајрам Пајазити,с Отља,Ку-

маново. , 1 (14922) 
Работна книшка на име Влатко Ангеловски,Кратово 
Работна книшка на име Куртиши Рамадан, с. Радо-

лишта,Струга. (14925) 
Работна книшка на име Тасевска Татијана,Скопје 
Работна книшка на име Илиевски Гоко,КратовоЛ5151 
Работна книшка на име Бајрами Јуни, Струга (15153) 
Работна книшка на име Дунгевски Сашо,Радовиш 
Работна книшка на име Лазоровски Јовче,Кичево. 
Работна книшка на име Трпковски Зорана. Чепигово, 

Прилеп. (15168) 
Работна книшка на име Илиоски Јане,Прилеп (15170) 
Работна книшка на име Мефак Идризи, с Камењане, 
Гетово. (15176) 
Работна книшка на име Тодоровски Зоран,Велес 
Работна книшка на име Тодоров Видан,Велес. (15181) 
Работна книшка на име Кадриевски Сафет,Струга 
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Работна книшка на име Бајрамоски Осман, с Дебре-
ште,Прилеп. (15200) 
Работна книшка на име Брсакоски Благо ј , с. Боро-

тино,Прилеп. (15202) 
Работна книшка на име Стоилковска Изабела,Крива 

Паланка. (15204) 
Работна книшка на име Махмудоски Изет, с. Лабу-

ништа,Струга (15208) 
Работна книшка на име Николоска Наташа,Битола. 
Работна книшка на име Меметали Есати,с. Камењане, 

Тетово. (15220) 
Работна книшка на име Зилкадри Бакиу, с. Чегране, 

Гостивар. (15221) 
Работна книшка на име Аврамов Т Аврам,Гевгелија 
Работна книшка на име Јовановски Станков Вирче, 

Делчево. (15235) 
Работна книшка на име Милеска Елизабета,с Вел-

гошти, Охрид (15236) 
Работна книшка на име Војданоска Миолјана,с Меше-

ишта,Охрид (15237) 
Работна книшка на име Елмази Теки,Струга (15240) 
Работна книшка на име Антовски Иван,Кочани. 15292 
Работна книшка на име Михајлова Снежана,Кочани. 
Работна книшка на име Данилова Димитринка, 

Кочани. (15295) 
Работна книшка на име Симион Арсов,с.Драгобраште 

Виница. 415296) 
Работна книшка на име Бајрам Адми,Куманово. 15298 
Работна книшка на име Наумова Н. Софче,Штип. 
Работна книшка на име Сројанов Зоранчо,Штип 15304 
Работна книшка на име Ајтоска Слободанка,Прилеп. 
Работна книшка на име Ресимоска Гулија,Прилеп. 
Работна книшка на име Шефки Зенделовски,Скопје. 
Воена книшка,издадена од Општина Кисела вода -

Скопје на име Коруновски Киро, Скопје. (14918) 
Воена книшка на име Миновски Сашко, ул. "Прво-

ма јскак 3/12,Велес. (15226) 
Чековна картичка на име Слободан Јовановски, ул. 

''Младинска“ бр.2/1,Штип (15301) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од'ФУ "Емин 

Дураку“,с.Арнакија - Скопје на име Хавуше Селмани,с. 
Арнакија,Скопје. (14900) 
Свидетелство на име Кратевски Славчо, ул ''ЈНА“ 

бр 13,Псхчево ( (14905) 
Свидетелство од гимназија на име Зафиров^Славчо,ул. 

"М Ацев"бр. 12,Радовиш. 1 (14906) 
Свидетелство на име Димитров Никола,Делчево 14921 
Свидетелство на име Суза Јовчевска, с.Луке, Крива 

Паланка (14924) 
Свидетелство за 8 одделение на име Милошева Весна, 

с Подлес, Велес. % (14926) 
Свидетелство за 2 одделение,издадено од ОУ "Васил 

ГлавиновЧлсопје на име Маликије Самакова,Скопје. 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Јоче 

Смугрсски“ - с. Обршани на име Грујоска Слагана, 
с Пашино Рувци,Прилеп. (14928) 
Свидетелство на име Нѕртсн Таир, Гетово. (14929) 
Свидетелство за завршено основно образование на 

име Гзим Дурмиши,Тетово (14930) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "26 Јули“ 

Скопје на име Точи Абдил^самст,Скопје. (14949) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мицаркова Јас-

мина,ул "Првомајска''бр 19Демир Капија (15123) 
Свидетелство за 8 одделение на име Димитров Јован, 

с Габрсвци,Радовиш (15125) 
Свидетелство;за средно електро на име Каракепелиев 

Ма^ја и,уЈТ "ДјУмека" бр Т^Рк^випѓ ( ѕ ' (15131) 
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Свидетелство на име Валакова Марија, ул."1 Мај"бр: 
24,Радовиш. (15134) 
Свидетелство за 8 одделение на име Виолета Василева 

с Долни Подлог,Кочани. (15140) 
Свидетелство за 8 одделение на име Поповски Кирил, 

ул."Даме Груев“ бр 24,Пехчево (15142) 
Свидетелство за 2 година гимназија на име Кресник 

Мусаи, с. Добовјане,Струга. (15155) 
Свидетелство на име Мухаремовиќ Суада, с. Горно 

Оризари,Велес (15165) 
Свидетелство за 8 одделение на име Бајрамоски Са-

кија, с Дебрештељ,Прилеп (15173) 
Свидетелство за 8 одделение на име Михајлоски Наум, 

с Лажани,Прилеп. (15175) 
Свидетелство за 8 одделение на име Младеновски 

Ванче, с. Шлегово,Кратово. (15203) 
Свидетелство на име Ивановска Станка, Крива Па-

ланка. (15205) 
Свидетелство на име Абедини Сабијах,с. Пирок, Те-

тово. (15218) 
Свидетелство на име Митков Драган, нас. Оризари, 

Кочани. (15233) 
Свидетелство на име Панов Ванов Гоце, нас. Оризари, 

Кочани. (15234) 
Свидетелство на име Дејана Наумовска, ул."У.А. Сур-

ков" бр. 16/19,Велес. (15251) 
Свидетелство за 8 одделение на име Арсов Цанко, 

ул." 14-та Бригада"бр.77,Кочани. (15294) 
Свидетелство на име Зоран Трајковски, ул."О.Револу-

ција"бр.4-1/7,Куманово. (15297) 
Свидетелство за 8 одделение на име Цветановски 

Дејан,ул."Илинденска'' бр.65,Пробиштип. (15308) 
Чековна картичка и чек бр. 3157563,издадени од Пош-

тенска штедилница - Свети Николе на име Мазганска 
Билјана,с. Лозово,Свети Николе. (15310) 
Свидетелство на име Пирганоска Магдалена, ул."1Нар 
Планина“ бр.8,Прилеп. (15313) 
Свидетелство на име Пирганоска Магдалена,Прилеп. 
Свидетелство за 1 година издадено од Еко. учил. "Ва-

сил Антевски - Дрен“ Скопје на име Гавриловска 
О л ги ца, Скопје. (15335) 
Дозвола на име Лазо Менкиноски,Струга. (15243) 
Диплома за средно техничко училиште на име Митев 
Ванчо, с. Горни Подлог,Кочани. , (15138) 
Диплома за завршено средно економско училиште на 

име Дочевски Живко,ул "Вера Јосциќ"бр.26,Куманово. 
Диплома за средно трет степен машинско на име На-

унов Николче, Плоштад Слобода бр.6/8,Штип. (15300) 
Книшка на име Зафирова Весна, ул."Питу Гули"бр.21, 

Велес. (14914) 
Книшки на име Ѓоре Таратаков,ул."Кумановска"бр.18, 

Велес. (15119) 
Книшка на име Микиреме Салихи, с. Ваксинце,Кума-

ново. (15148) 
Легитимација на име Данилова Илина, ул."П.Лавица“ 

бр. 1,Пробиштип. (15161) 
Здравствена легитимација на име Копевска Атанка, 

Пробиштип. (15163) 
Оружен лист на име Србиноски Љупе,Струга. (15186) 
Здравствена легитимација на име Трајанов Дејанчо, с. 

Древено,Пробиштип. (15211) 
Здравствена легитимација на име Ласто Димитриев-

ски,ул."Ј.Кратовски“ бр. 4,Пробиштип. (15246) 
Здравствена легитимадоја на име Мил еј Тодоровска с. 

Ратовица,Пробиштип., Д \ ^ ј , ^Ј-^?^ 
Книшка на име ЃОгузарсЉ Ѓистс, с.' БашиноЈ Село, 

велес ' г 4 (1$254) 
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Книшка на име Спасевски Горанче,с. Иванковци, 
Белее. (15290) 
Книшка на име Мирјана Тембелеска, ул.Таличицан 

бр. 35 1/9,Охрид. (15299) 
Потврда бр. 240 на 405 обични акции со акционерски 

бр.240 издадени од "Конзекс" АД, с. Моране - Скопје, 
издадени од на име Стојан Здравески,ул."С. Коваче-
виќ“ бр. 30/8,Скопје. (15302) 
Здравствена легитимација на име Јашаров Ајсон, ул. 

"Косовска'1 бр.59,Штип. (15305) 
Здравствена легитимација на име Јашаров Гохан, 

ул."Косовска'' бр.59,Штип. (15307) 
Престанува со вршење на дејност на име С.Т.Д. 

"Јасмин“ - Алиевски Хусамедин,Скопје. (15352) 
Штедна книшка на име Мемеди Лулзим,Гостивар. 15223 
Даночна картичка на име Јанев Ристо, ул."Димитар 

Цветанов“ бр.28,Струмица. (15156) 
Чекови бр.0110003788834,0110003788836,0110003924101 

издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име 
Цигарида Сл аница,Скопје. (14910) 
Избирачка легитимација на име Симиќ Јордан, ул. 

"Ресенска"бр.9/24,Скопје. (15289) 
Избирачка легитимација бр. 13316180-01-01,издадена 

од Министерство за правда - Скопје на име Готева 
Љубица,Скопје. О $329) 

Избирачка легитимација бр. 13317402-01-01,издадена 
од Министерство за правда Скопје на име Гошев Ран-
гел,Скопје. (15330) 
Сертификат бр.993,издаден од Министерство за соо-

браќај и врски - Скопје на име Хасиќ Сафет,Скопје. 
Чекови од бр. 4515351 до 4515358, од тековна сметка 

бр. 736945, издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Миле Белокапоски,Скопје. (3383) 
Чекови бр.0120000815096 и 0120000815097, од тековна 

сметка бр.0206035364, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Филипов Спасе, бул."Јане 
Сандански“ бр. 12/4-15,Скопје. (3458) 
Чекови од бр. 0030005026404 до 0030005026413 (десет 

чека), од тековна сметка бр.,09234579,издадени од Ко-
мерцијална банка а.д.-Скопје на име Глаткова Ѓурѓица, 
Скопје. (3460) 
Чекови бр.3282241,3482364,3482366 и 3482367, од те-

ковна сметка бр. 13077597,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Поповиќ Михајло,Скопје.3509 
Чекови бр. 4247193, 2756767,2756770,2756771 и 77Ѕ6772, 

од тековна сметка бр. 12761708,издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Стевовска Јулијана, 
Скопје. (3510) 
Работна книшка на име Стоилков Славе,Кочани.3393 
Работна книшка на име Николовска Радмил а,с. Кркља, 

Крива Паланка. (3394) 
Работна книшка на име Алексовски Часлав,Скопје. 
Работна книшка на име Јајоски Шезаир,Прилеп.(3397) 
Работна книшка бр. 10378 на име Анасовски Наил, с. 

Козјак,Ресен. (3437) 
Работна книшка на име Михајлова Катарина,Виница. 
Работна книшка на име Танкоска Павлина,Струга. 
Работна, книшка на име Салији Осман,Гостивар.(3445) 
Работна книшка на име Петровиќ Чедомир,Куманово. 
Работна книшка на име Емини Рамазан,Гостивар.3449 
Работна книшка на име Тања Димеска,Скопје. (3457) 
Работна книшка на име Селадин Ибраим,Скопје.3461 
Работна книшка бр. 15368 на име Велјановски Кирче, 

с. Крушје,Велес. (3473) 
Работна книшка на име Арбевски Јонче,Битола.(3474) 
Работна книшка на име Ахмет Мејрима,Скопје. (3485) 
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Работна книшка на име Исмаили Волнет,с.Франгово, 
Струга. (3487) 
Работна книшка на име Рамадани Селадин, с. Шум, 

Струга. (3488) 
Работна книшка на име Пекара Мики,Охрид. (3489) 
Работна книшка на име Беровиќ Рамиза,Скопје.(3492) 
Работна книшка на име Манева Сузана,Кочани. (3493) 
Работна книшка на име Ивановска Божана,Скопје. 
Воена книшка бр. серија Б 010816 на име Јанев Ангел, 

ул."Е.Кардељмбр. 16,Кочани. (3392) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ќоизими Шера-

фет^. Мала Речица,Тетово. 1 (3360) 
Свидетелство за 8 одделение на име Малковски Сашо, 

Македонска Каменица. (3361) 
Свидетелство,издадено од ОУ"Рампо Левката"-При-

леп на име Тотеска Љупка,ул."Димо Наредникот“ бр. 
61/36,Прилеп. (3362) 
Свидетелство за 2 одделение,издадено од ОУ "Јонче 

Смугрески"-Обршани на име Митоска Драгица,с. Обр-
шани,Прилеп. (3363) 
Свидетелство за 6 одделение на име Стојан Николов, 

с. Д.Липовиќ,Радовиш. (3364) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мазли Исмаилов, 

с. Конче,Радовиш. (3365) 
Свидетелство на име Нефитов Спасе,с. Ињево,Радо-

виш. (3366) 
Свидетелство завршено средно образование на име 

Сусинов Коста,Радовиш. (3367) 
Свидетелство на име Тетачки Атанас, с. Ораовица, Ра-

довиш. (3368) 
Свидетелство за 8 одделение на име Поцев Васе, с. 

Ињево,Радовиш. (3369) 
Свидетелство за 8 одделение на име Димитрова 

Славица,с: Злеово, Радовиш. (3370) 
Свидетелство за 3 одделение,издадено од ПОУ - Мел-

ница на име Ќазимовска Селим Авиша,с.Мелница, 
Велес. ' (3371) 
Свидетелство за 6 одделение на име Шерифоски Едие, 

с. Лабуништа,Струга. (3372) 
Свидетелство за 8 одделение на име Звонимир, Ата-

насов, с. Лубница,Радовиш. - (3373) 
Свидетелство за 8 одделение на име Стојан Николов, 

с. Д. Митовиќ,Радовиш, (3374) 
Свидетелство за 8 одделение на име Димов Илија,с. 

Подалес, Радовиш. (3375) 
Свидетелство за 8 одделение на име Милева Олга, с. 

Подареш,Радовиш. (3376) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ПРО "Кочо 

Рацин“ - Подареш на име Јованов Станко, с. Јаргулица, 
Радовиш. (3377) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ПРО "Кочо 

Рацин“ - Подареш на име Николов Стојан, с.Јоргулица, 
Радовиш. (3379) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ПРО "Коста 

Рацин“ - Подареш на име Илиев П. Славе,с. Јаргулица, 
Радовиш. (3380) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ПРО "Кочо 

Рацин“ - Подареш на име Поцева П.Виолета, с. Пода-
реш, Радовиш. (3381) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ремзије Јусуфи, с. 

Ѓермо,Тетово. (3382) 
Свидетелство за 8 одделение на име Гзим Мурати, с. 

Џепчиште,Тетово. (3384) 
Свидетелство од 5 до 8 одделение на име Бислими 

Зибер, с. Селце,Тетово. (3386) 
Свидетелство за 8 одделение на име Марјан Атанасов, 

с. Конче,Радовиш. (3387) 
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Чекови од бр. 4027131 до 4027141, од тековна сметка 
бр.6556933,издадени од Комер1шјална банка АД Скопје 
на име Ангеловска Ленка,Скопје. (3516) 
Работна книшка на име Петрушев Коне,Скопје. (3518) 
Работна книшка на име Петра Сарафилоска,Скопје. 
Работна книшка на име Олга Стоилкова,Скопје.(3529) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ"Јане 

Сандански“ Скопје на име Сенад Адровиќ,Скопје 3521 
Диплома,издадена од Тех. учил. "Наце Буѓони“ Кума-
ново на име Георгиевски Горан,Куманово. (3569) 
Чекови од бр. 4498795 до 4498900, од тековна сметка 

бр. П 800396,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Пауновска Елизабета,Скопје. (3752) 
Чекови од бр. 17891670 до 17891675, од тековна сметка 

бр.26028157/67,издадени од Стопанска банка АД Скопје 
на име Паунов Петко,Скопје. (3753) 

Чекови од бр. 2819684 до 2819697, од тековна сметка 
бр.3712399,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Петровска Маја,Скопје. (3756) 
Чекови од бр.4066086 до 4066091,од тековна сметка бр. 
12754939,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Лазаревска Виолета,Скопје. (3768) 
Чекови бр. 4040303 , 825309 ,825310 и 8253 П,од теков-

на сметка бр. 7996170,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Махмутовиќ Милица,Скопје. (3770) 
Чекови од бр.3782772 до 3782777,од тековна сметка бр. 
12676547,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Атанасова Виолета,Скопје. (3772) 
Чекови бр. 4027129 и 4027130, од тековна сметка бр 

6556933,издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Ангеловска Ленка,Скопје. (3773) 
Чек бр. 4864467, од тековна сметка бр. 13407026, изда-

ден од Комерцијална банка АД Скопје на име Стоја-
новска Роза,Скопје. (3783) 
Чекови од бр.4186989 до 4186998,од тековна сметка бр. 
10662504,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Петрова Бранка,Скопје. (3816) 
Работна книшка на име Манјловска Вера,Скопје.3792 
Работна книшка на име Калиновски Христо,Скопје. 
Работна книшка на име Диме Темков,Скопје. (3797) 
Работна книшка на име Ѓорѓевиќ Горан,нас. Илинден, 

Скопје. (3801) 
Работна книшка на име Несторов Виктор,Скопје.3802 
Работна книшка издадена од Драгаш на име Скен-

дероски Фикрет,Скопје. (3803) 
Работна книшка на име Ациќ Јован,Скопје. (3812) 
Работна книшка на име Белковски Славе,Скопје. 
Свидетелство за 8 оддел ение,издадено од ОУ "Јонче 

Смугрескин-с.Обршани на име Бежоноски Златко, 
с. Пашино РувциЛрилеп. (3774) 
Свидетелство за 8 одделение на име' Ристо Коцев, 

Кочани. (3778) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ѓоргиева Верка, 

с. Ораовица,Радовиш. (3782) 
Свидетелство за 8 одделение на име Џејме Садат, 

Штип. (3787) 
Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Љубен 

Лапе“- Скопје на име Јовица Зафировиќ,Скопје. (3814) 
Ученичка книшка на име Арбен Мурати,с. Доброште, 

Тетово. (3775) 
Ученичка книшка за 2 година,издадена од ДУТЦ "Ди-

митар Мирасиев"-Штип на име Коцева Емица,Штип. 
Ученичка книшка на име Манева Слободанка,Кочани. 
Диплома на име Арсова Драгица,Виница. (3779) 
Диплома за средно образование на име Петров Душко 

с.Подареш, Радовиш. (3780) 
Диплома на име Петровска Виолета,Делчево. (3788) 

Бр. 30-Стр. 1815 

Штедна книшка бр.880031/20,издадена од Комерцијал-
на банка, а.д. - Скопје на име Јовановска Летка,ул. "Пе-
тар Манџуков"бр.29-б,Скопје (3791) 
Избирачка легитимација бр. 1370764-01-01 на име Ја-

шар Сенада,ул."В.Смилевски-Бато"бр.41/71,Скопје 
Престанува со вршење на дејност,на име Ѓурчиновски 

Ацо "Алфа - Обнова“,Скопје (3771) 
Престанува со^вршење на дејност на име Светлост ТП 

- Ислам Џуџевиќ,Скопје. (3784) 
Решение бр. П-23/1 на име Каревски Циле,ул "Парти-

занска'^^,Демир Хисар. (3790) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Согласно член 15 и член 16 од Законот за јавните 

набавки ("Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП "Македоцрјапат“ - Скопје, об-
јавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15/2000 
ЗА НАБАВКА НА МАТЕРИЈАЛИ 

ЗА ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 15/2000 е 
ЈП "Македонијапат" - Скопје со седиште на ул. "Даме 
Груев“ бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката се материјали за верти-
кална сигнализација: 

а) Набавка на лим А1М^ 2 со пип. количина на Ѕј 
- 2000 х 1000 х 1,5 мм 6,0 Т 
- 2500 х 1250 х 1,5 мм 4,0 Т 
б) Набавка на бои и разредувач, 
фолија ЗМ Еп^пеппѕ Сгас1е со боја и димензии: 
- бела Ѕ1- 3290 36"...: 14 ролни 
- бела Ѕ1,3290 48" 4 ролни 
- жолта Ѕ1-3271 36" 22 родни 
- жолта Ѕ1- 3271 48" 8 родни 
- сина Ѕ1-3275 36" 15 родни 
-црвена ЅЕ 3272 36" 8ролни 
- зелена Ѕ1.3277 36" 18 родни 
- црна 100-1248" 9 родни 
- полиест^р филм 2 родни 
- мрежица 72 Т х 60" х 70 V 1 ролна 
в) Метални цевки за носачи на вертикална сигна-

лизација Ф 2" 25 Т 
г) Алуминиумон профили за известителни табли 4 

А1М^ Ѕѓ 0,5 со димензии 94,5 х 20 х 12 мм со средно 
ребро за зацврстување 9500 кгр. 

1.3. Материјалите кои се предмет на јавната набав-
ка треба да ги задоволуваат стандардите пропишани 
за овој вид на материјали. 

1.4. Материјалите ќе бидат испорачани со динами-
ка која ќе се регулира со договорот за набавка. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно член 16 од Законот за јавните на-
бавки ("Сл. весник на РМ“ бр. 26/98). 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

2.2. Понудата треба да ги содржи единичните цени 
за позициите од овој повик и вкупната цена на набав-
ката. 

2.3. понудата треба да биде изразена од е.дин|ечн^ , 
мерка која е ^адедаа во Отворениот повик испорачан 
материјал до подружницата на ЈП "Македонијапат“ во 
"Битола“. 
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? ! Во вкупната единична понудена цена треба да 
-(ал ^алкулирани сите трошоци на понудувачот од 

набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го 
чинењето за набавка, транспорт до секцијата, царина, 
даш)ци, давачки за патишта, осигурување и сите оста-
ни! и давачки кои би ја товареле цената. 

2 5. Понудувачот може да даде понуда која ќе го 
опфати целокупниот обем на набавката или одредени 
далови од истата. 

2 6. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3 ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-
НУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА 
ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

3,1. Понудувачот треба да достави докази за фи-
нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавните н а б а в и . 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи документ спрема 
став 3, член 22 од Законот за јавните набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинален 
1 ј!л заверена копија верна на оригиналот. 

Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавните 
набавки како и Други докази - потврда и тоа: 

3 2 Доказ дека не е во стечај или во процес на 
ликвидација (извод од судска евиденција). 

3 3. Доказ дека со правосилна пресуда не му е 
изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на 
дејност (извод од судска евиденција). 

3 4 Претставниците на понудувачот треба да дос-
тават писмено овластување за учество во отворениот 
нониќ во согласност со член 29, став 2, од Законот за 
јавните набавки (непосредно пред отпочнување со 
отворениот повик). 

4 КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р Н А НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4 1. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач се но согласност со член 25 од Законот за јавните 
набавки и тоа: 

- Квалитет на производот 40 поени 
Цена 30 поени 
Начин на плаќање 20 поени 
Углничх-'способност и досегашно 
искуство на понудувачот 10 поени 

11А ЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
Н У Д А Т А 

3 1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ“ 
бр 26/98). 

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

5 1 Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
чот и часот на јавното отворање. 

5 4 Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
I ч 05 2000 год. (четврток) во 12,00 часот во просто-
риите на ЈП иМакедонијапат", ул. "Даме Груев“ бр. 14 
- Скопје, во салата на 6 кат. 

5 5. Понудите кои нема да бидат доставени до ут-
врдениот рок и оние кои не се изработени според ба-
рањата од Отворениот повик, како.и оние кои не се 
1 л работени согласно Законот доказните набавки. 
("Сл. весник на РМ“ бр. 26/98) нема да се разгледу-
ваат 

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 на Град Скопје објавеа 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-9/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ -

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувачот на јавниот повик е Град Скопје-Градски 
комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообра-
ќај и заштита на човековата околина, ул. "Илинденска“ бб, 
Скопје. 

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 18-9/2000 е 
прибирање на документација за претходно утврдување на по-
добност на понудувачите како можни носители на одржува-
ње на јавното осветлување (набавка на потребен материјал и 
ангажирање на потребна работна рака и механизација за 
одржување во исправна состојба на 11000 столбни места) по 
магистралните и собирните улици на подрачјето на град 
Скопје во текот на 2000 година. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учест-
во имаат правни и физички лица кои вршат соодветна сто-
панска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 
од Законот за јавните набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 

1. Комисијата за јавни набавки на Град Скопје има потре-
ба од претходно утврдување на подобност на понудувачите 
(претквалификација), преку документација врз основа на 
коЈа ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување 
на предметот на набавката. 

1. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побара до-
полнителна понуда за одржување на јавното осветлување по 
магистралните и собирните улици на подрачјето на град 
Скопје во текот на 2000 година. 

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност, 
своето учество на јавниот повик можат да го пријават врз 
основа на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени во 
членот 35 оД Законот за јавните набавки. 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доставуваат 
следните документи: 

- Документ за техничко-технолошки бонитет, располо-
жива опрема и други физички капацитети потребни за реа-
лизација на набавката (неопходна е телескопска дигалка со 
работна висина поголема од 12м), досегашно искуство (ре-
ферентна листа) и стручен кадар (квалификација и број) за 
извршување на набавката; 

- Документ за економско-финансиски бонитет; 
- Документ дека нема правосилна пресуда со која е 

изречена мерка за безбеност - забрана за вршење на дејнос-
та; 

- Документ за регистрација на претпријатието за вршење 
на дејноста; 

- Документ дека не е во стечај или ликвидација. 
2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во 

затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака 
"не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не тре-
ба да содржи никаква ознака со која би можело да се иденти-
фикува понудувачот. . 

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден од де-' 
нот на последното објавување во јавно гласило. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот-корис-
ник на услугата, Град Скопје - Градски комитет за урбани-
зам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на чо-
вековата околина, ул. "Илинденска“ бб, Скопје. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

1. Документацијата што нема да бЛ^е доставена во утвр-
дениот рок и која нема да биде изработена според барањата 
содржани во повикот како и несоодветно комплетирана, не-
ма да се разгледува. 

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на тел 
119-154, Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени 

^аб^ТИ, сообраќај и заштита на човековата околина. 

Комисија за јавни набавки 
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Секој понудувач може да учествува само со една по-
буда. 

6. Критериум за избор на најповолен добавувач: 
- Цена . 40о /о 
- квалитет . 20% 
- начин и услови на плаќање - 10% 
- рок на испорака -10% 
- техничко-технолошки можности 
за производство и испорака - 20% 
Документацијата што нема да биде доставена во ут-

врдениот рок и онаа која нема да биде изработена спо-
ред барањата содржани во повикот нема да се разгледу-
ва. 

Дополнителни појаснувања можат 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 

ОТРОРЕН ПОВИК БР. 17-19/90 
ЗА П Р И Б И Р А Њ Е НА ПОНУДИ 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за 
одбрана ул."Орце Николов“ бб Скопје. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
2.1 Компоненти за производство на добиточна храна 

(по Список бр. 1). 
2.2 Добиточна храна (предстартер, стартер, гровер, 

СТ-1, СТ-2, КД за мајки, ГТ-1 и ГТ (по Список бр. 2). . 
2.3 Семе пченка за силажа со долга 
вегетација-прва култура 3.000 кгр. 
2 4 Ѓубре вештачко НИК 3x15 12.000 кгр. 
2.5 Сол морска (крупна) 4.000 кгр. 
2.6 Сол нитритна - 2.000 кгр. 
Бараните производи под точката 2.1 и 2.2 мора во 

потполност да ги исполнуваат квалитативните особини 
предвидени во Правилникот за добиточна храна и слич-
ни производи, како и важечката рецептура за исхрана 
на животните во воените економии, која може да се ви-
ди и добие заедно со Списокот бр. 1 и 2 во Министер-
ството за одбрана ул. "Орце Николов“ бб, Скопје, во 
работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба бр. 512, во вре-
мето на траење на јавниот повик. 

Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

Можност за поделба на набавката по вид на произ-
вод и по количина. 

Постапката на отворениот повик се спроведува сог-
ласно Законот за јавните набавки. 

3. Содржина на понудата: 
- цена со пресметан данок, Данокот да е посебно 

пресметан и искажан во цената, 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет на понудените производи и потекло, 
- рок на испорака. 

4. Придружна документација: 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални при-
мероци 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 ѓ " 0 ^ ж б е н весник на РМ“ бо. 
32/98). 

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

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

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

5. Доставување на понудата 
- Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 

Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ“ 
бр. 26/98) на адреса: Министерство за одбрана на Репу-
блика Македонија, ул. "Орце Николов“ бб, Скопје, нај-
доцна до 08.05.2000 година или на денот на јавното отво-
рање. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
10.05.2000 година со почеток во 12,00 часот, во просто-
риите на Министерството за одбрана на Република Ма-
кедонија, ул. "Орце Николов“ бб, Скопје. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавното 
отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да 
и предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

Врз основа на член ДО и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Сл. весник на РМ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2000 
ЗА П Р И Б И Р А Њ Е НА ПОНУДИ З А НАБАВКА 

НА КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА З А ПОТРЕБИТЕ 
НА ДИРЕКЦИЈАТА НА ЈПАУ ' МАКЕДОНИЈА“ 

И АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - СКОПЈЕ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1 Набавувач на јавниот повик бр. 02/2000, е 
Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Маке-
донија^ Скодје, со седиште на ул. "Даме Груев“ бр. 1, 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на компјутерска опрема за потребите на 
Дирекцијата на ЈПАУ "Македонија“ и Аеродром 
Скопје - Скопје. 

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

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
член 16 од Законот за јавните набавки на Република 
Македонија. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
% 

1. Тендерската документација со која располага 
набавувачот се однесува за количествата и типот на 
потребната опрема. 

I. Тендерската документација понудувачот на 
јавниот повик може да ја подигне во просториите на 
архивата на ЈПАУ "Македонија“, СкопЈе на ул. "Даме 
Груев“ бр. 1, Скопје. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

1. Понудата треба да го содржи името,'адресата и 
седиштето на понудувачот. 

2. Цена на набавката и валута на набавката како и 
начинот на плаќање. 

3. Гаранција. 
4. Рок и важност на понудата. 
5. Цените во понудите да бидат без засметан да-

нок на додадена вредност. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-
сиската способност за понудувачот (преку документ 
за бонитет кој го издава институцијата за платен про-
мет), согласно член 22, 23 од Законот за јавните на-
бавки, како и извод од судска регистрација, изјава де-
ка понудувачот не е под стечаЈ како и доказ дека не е 
изречена мерка за забрана вршеле на дејност. 

2. Критериуми за избор на најповолен понудувач, 
согласно член 25 од Законот за јавните набавки и тоа 

- гаранција 50 бодови 
- цена на набавката, начин и 
рок на плаќање 40 бодови 
- рок на испорака и инсталирање 10 бодови 
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V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 
од Законот за јавните набавки и истата се доставува 
во еден оригинален примерок што треба да биде пот-
пишан од страна на одговорно лице на понудувачот. 

2. Понудата и придружната документација се 
доставува во затворен коверт. На предната страна од 
ковертот, во горниот лев агол треба да биде назначе-
но "не отворај како и бројот на јавниот повик. Во 
средината на ковертот да биде назначена адресата на 
набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква 
ознака со која би можел да се идентификува испраќа-
чот - понудувачот. Во ковертот треба да има уште два 
затворени коверти од кој едниот ја содржи финансис-
ката документација заедно со понудата и на неа стои 
ознака "понуда\ а додека другиот внатрешен коверт 
ја содржи техничката документација и носи назив "до-
кументација“ и точната адреса на испраќачот - пону-' 
дувачот. 

3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

VI. РОКОВИ 

1. Отворениот повик (поради забрзаната постап-
ка), трае 15 дена од денот на објавувањето во јавните 
гласила сметајќи го и денот на објавувањето. 

2. Отворањето на понудите ќе се изврши 18-от ден 
сметајќи од денот на објавувањето во јавните гласила 
(и во "Службен весник на РМ“), а доколку ТОЈ ден 
падне во неработен ден отворањето ќе се изврши 
следниот работен ден во 09.00 часот во просториите 
на ЈПАУ Македонија“ Скопје - сала за состаноци. 

3. Понудите што нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според тен-
дерската документација, како и оние кои немаат доказ 
за финансискиот бонитет нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Согласно член 15 и член 16 од Законот за јавните 
набавки ("Сл. бесник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП "Македонијапат" - Скопје об-
јавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 9/2000 
ЗА НАБАВКА НА БИТУМЕН 

ПОВТОРНО 

1 ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач по ОВОЈ отворен повик бр. 9/2000 е 
ЈП "Македонијапат" - Скопје со седиште на ул. "Даме 
Груев“ бр. 14, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е: 
а), битумен БИТ - 60 и Б И Т - 90 Г.....5000 Т. 
1.3. Материјалот што е предмет на овој отворен 

повик треба да го задоволува стандардот МКЅ 1Ј.МЗ. 
010. 

, 1.^.Материјалот да биде испорачан сукцесивно во 
текбт на 2000 год. со динамика која ќе биде дефинира-
на со договорот. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно член 16 од Законот за јавните на-
бавки ("Сл. весник на РМ“ бр. 26/98). 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седшитето на понудувачот. 

2.2. Понудата треба да ги содржи единичните цени 
за позициите од овој повик и вкупната цена на набав-
ката. 

2.3. Понудата треба да биде изразена во единечна 
мерка^"Т" (тони) испорачан материјал, ,до-подружни-
ците; во ЈП "Македонијапат" во: "Скопје'', "Битола' , 

''Велес“ и ''Штип“, а спрема диспозицијата која ќе би-
де составен дел од договорот. 

2.4. Вкупната единична цена за битумен да биде из-
разена во американски долари. 

2.5. Во вкупната единична цена треба да бидат вка-
лкулирани сите трошоци на понудувачот од набавка 
до испорака на материјалот вклучувајќи го чинењето 
за набавка, транспорт до подружници, царина, даноци, 
давачки за патишта, осигурување и сите останати да-
вачки кои би ја оптовариле цената. Цената ќе се ме-
нува во зависност од промената на цената на суровата 
нафта и нафтени деривати на светскибт пазар. 

2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го 
опфати целокупниот обем на набавката или одредени 
делови од истата. 

2.7. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Извод од судска регистрација на дејност. 
3.2. Понудувачот треба да достави докази за фина-

нсиската и економската способност согласно член 22 
од Законот за јавните набавки, ако како понудувач се 
јави странско правно лице, бонитетот треба да има за-
должително превод на македонски јазик. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а ̂ странските понудувачи докумеит спрема 
став 3, член 22 од Законот за јавните набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија верна на оригиналот. 

3.3. Со понудата треба да се достави банкова га-
ранција во износ од 5% од вкупната вредност на пону± 
дата. 

3.4. Понудувачот треба да достави доказ- за технич-
ката способност, согласно член 23 од Законот за јав-
ните набавки како и други докази - потврди и тоа: 

3.5. Доказ за техничка способност за извршување 
на предлогот на понудата, односно список на главни 
испораки во последните три години, со износите, дату-
мите и набавувачите. 

3.6. Гаранција за квалитет на производот. 
3.7. Понудувачот да достави доказ дека на понуду-

вачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 и 2 од член 24 од Законот за јавните набавки. 

3.8. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество во јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

4. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН 
НАБАВУВАЧ 

4.1. Критериумите за избор на најповолен понуду-
вач се во согласност со член 25 од Законот за јавните 
набавки и тоа: 

- Квалитет на производот 40 поени 
- Цена 30 поени 
- Начин на плаќање 20 поени 
- Досегашно искуство на понудувачот 10 поени 

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

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ“ 
бр. 26/98). 

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

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
12.05.2000 год. (петок) во Л 2,00 часот во просториите 
на ЈП Македонијапат Аул.; "Даме^Рруев-1 бр.о14,гСко-
пје , во салата на VI кат;г-- ; н 4 ? . " т 1 V4 г 
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5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата од Отворениот повик, како и оние кои не се из-
работени согласно Законот за јавните набавки ("Сл. 
весник на РМ“ бр. 26/98)^нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при ЈЗО Клинички Цеитар Скопје објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 26/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач е ЈЗО Клинички Цеитар - Скопје, ул. 

"Водњанска" бр. 17. 
2. Предмет на набавка е прибирање на понуди за 

адаптација на просторија, во која ќе се инсталира апа-
рат за симулација на ОЕ Институт за радиотерапија и 
онкологија. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите правни лица, кои имаат седиште на 
територија на РМ. 

4. Постапката на повикот се спроведува со' Отво-
рен повик, во согласност со член 16 од Законот за јав-
ните набавки. 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Техничките карактеристики - спецификацијата на 
работите ќе бидат дадени во тендерската документа-
ција, која може да се добие во архивата на Клинич-
киот Центар, ул. "Водњанскаи бр. 17, секој работен 
ден од 10,00 до 14,00 часот, по претходна уплата на не-
повратни средства на износ од 500,00 денари на ж.с/ка 
40100-603-13565, даночен број 4030996238238, Стопан-
ска банка АД - Скопје, со назнака "за тендерска доку-
ментација“. Само тој што ќе откупи тендерска доку-
ментација, има право да учествува во повикот. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да содржи: 
- цена во денари, со пресметан данок, 
- начину плаќање, ? ј ^ 
- рок на изведба, 
- единечна денарска цена по позиции, 
- единечна денарска цена за материјалот односно 

изведбата, 
- гарантен рок на изведените работи, 
- референти листа, 
- рок на важност на понудата. 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите мораат да достават доказ за нив-

ната финансиска способност, преку докумеитот за бо-
нитет кој го издава институцијата надлежна за врше-
ње на платниот промет, согласно член 22 од ЗЈН и 
Правилникот за содржината на докумеитот за бони-
тет ("Сл. весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98), во оригинал 
или копија заверена од страна на нотар. 

2. Понудувачите мораат да достават документ за 
техничка способност и тоа: 

- список (референца), на главни и слични изврше-
ни услуги, во претходниот период, 

^ л- опис на технички постројки на прнудувачот. 
3. Понудувачите мора да доставав доказ, извод од 

судската евиденција, дека не е во стечај или во процес 

на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е 
изречена мерка-за безбедност-забрана на вршење на 
дејност, како и извод од регистрацијата на дејноста. 

Бараните документи треба да се достават со ориги-
нален примерок или заверена копија од страна на но-
тар. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

1. Понудата се доставува во согласност со член 53 
од Законот за јавните набавки, во еден оригинален 
примерок што треба да биде потпишан1 од страна на 
одговорно лице на понудувачот. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

3. Понудите се доставуваат на адреса ЈЗО Клинич-
ки Цеитар, Скопје ул. "Водњанска“ бр. 17, преку пош-
та, во архивата на Клиничкиот Цеитар или со преда-
вање на Комисијата за јавни набавки на самото место 
најдоцна до 11.05.2000 година во 11,00 часот. 

КРИТЕРИУМ З А ИЗБОР 

1. Оценка на понудите ќе се врши според следните 
критериуми: 

- квалитет, 
- цена, 
- рок на изведба, 
- начин на плаќање. 

РОКОВИ 

1. Рокот на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
11.05.2006 година во 11,00 часот, во просториите на 
Управната зграда на Клиничкиот Цеитар во присус-
тво на овластени претставници на понудувачите со 
предавање на нивно писмено овластување од понуду-
вачите за нивно учество на јавното отворање. 

3. Понудите што не ќе бидат доставени во утврде-
ниот рок и оние кои не ќе бидат изработени според 
тендерската документација, како и оние кои ќе немаат 
доказ за финансиска и техничка способност не ќе се 
разгледуваат. 

Дополнителни информации на телефон 147-639 и 
147-664. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при ЈЗО Клинички Цеитар Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 35/2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. 
"Водњанска" бр. 17, Скопје. 

1.2. Предмет на набавка е прибирање на понуди за 
набавка на резервни деловиќ за - апарати СИМЕНС, 
потребни за ОЕ КАРИЛ. 

1.3. Спецификацијата со количества и видот на ма-
теријалите што се предмет на набавка, дадена е во 
тендерската документација. 

1.4. Тендерската документација може да се подиг-
не во архивата на Клиничкиот Центар Скопје, секој 
ден од 10,00 -14,00 часот. 

1:5. Постапката ;за .набавка се: спроведува во сог-
ласност со одредбите на Законот за јавните Набавки, 
со можност за поделба на набавката. 

; 1 Л -I 
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2 СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2 1 Понудата 'треба да ги содржи следните подато-
ци 

- име и адреса на понудувачот, 
- цена во денари со сите давачки, ф-ко корисник, 
.- услови и начин на плаќање. 
- рок на испорака, 
- рок на важење на понудата, 
- производител, 
- гарантен рок, 
- можност за сервисирање и техничко одржување. 

3 ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја дос-
тави следната документација: 

- доказ за финансиската способност (документ за 
бонитет), издаден од носителот на платниот промет -
оригинал или заверена копија од страна на нотар, сог-
ласно член 22 од Законот за јавните набавки и Пра-
вилникот за содржината на документот за бонитет 
("Сл. весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98), 

- доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: список (референца), на главни и слични испораки 
во претходниот период, 

- доказ, извод од судската евиденција дека не е во 
стечаЈ или во процес на ликвидација и дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка за безбедност -
забрана на вршење на дејност 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинал или во копија заверена од страна на нотар. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден ориги-

нален примерок, заверена и потпишана од одговорно 
лице 

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 

4.3. Понудата се доставува на адреса: Ј З О Клинич-
ки Центар СкопЈе, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пош-
та, во архивата на Клиничкиот Центар или со преда-
вање на Комисијата на лице место најдоцна до 10.05. 
2000 година во 11.00 часот. 

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

5. КРИТЕРИУМИ ЗА И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

5.1. Оцената на понудата ќе се врши според след-
ните критериуми: 

- квалитет, 
- цена, 
- рок на испорака, 
- начин на плаќање. 

6 РОКОВИ 
6.1 Отворениот повик трае до 11,00 часот на ден 

10 05.2000 година. 
6 2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 10. 

05 2000 година во 11,00 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот Центар. 

6 3. Овластените претставници на понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на Јавното отворање на понуди-
те на Комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање 

Понудите што ќе бидат доставени но истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не ќе бидат израбо-
тени според тендерската документација, условите во 
овој повик, нема да бидат разгледани 

НАПОМЕНА: Понудувачите се должни податоци-
те што се предмет на набавката на овој повик, да ги 
внесат во тендерската документација што ќе ја подиг-
нат од нарачателот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основана член 10 од Законот за Јавните набав-
ки (иСл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при ЈЗО Клинички Цеитар Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 37/2000 

1 ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Нарачател е Ј З О Клинички Центар Скопје, ул. 
"Водњанска" бр. 17, Скопје. 

1.2. Предмет на набавка е прибирање на понуди за 
набавка на канцелариски потрошен материјал. 

1.3. Спецификацијата со количества и видот на ма-
теријалите што се предмет на набавка, дадена е во 
тендерската документација. 

1.4. Тендерската документација може да се подиг-
не во архивата на Клиничкиот Центар Скопје, секој 
ден од 10,00 -14,00 часот. 
/ 1.5. Постапката за набавка се спроведува во сог-
ласност со одредбите на Законот за јавните набавки, 
со можност за поделба на набавката. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да ги содржи следните подато-
ци: 

- име и адреса на понудувачот, 
- цена во денари со сите давачки, ф-ко корисник, 
- услови и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- производител и потекло, 
- рок на важење на понудата, 
- референтна листа. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја дос-
тави следната документација: 

- доказ за финансиската способност (документ за 
бонитет), издаден од носителот на платниот промет -
оригинал или заверена копија од страна на нотар, сог-
ласно член 22 од Законот за јавните набавки и Пра-
вилникот за содржината на докумеитот за бонитет 
("Сл. весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98), 

- доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: список (референца), на главни и слични испораки 
во претходниот период, 

- доказ, извод од судската евиденција дека не е во 
стечај или во процес на ликвидација и дека со право-
силна пресуда не му е изречена мерка за безбедност -
забрана на вршење на дејност. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинал или во копија заверена од страна на нотар. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден ориги-

нален примерок, заверена и потпишана од одговорно 
лице. 

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 

4.3. Понудата се доставува на адреса: Ј З О Клинич-
ки Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пош-
та, во архивата на Клиничкиот Цеитар или со преда-
вање на Комисијата на лице место најдоцна до 09.05. 
2000 година во 11 00 часот. 
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4.4. Секој учесник може да достави само една пону-
да ' . ' ' . ' . 

5 КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

5.1. Оцената на понудата ќе се врши според след-
ните критериуми: 

- квалитет, , 
- цена, 
- рок на испорака, 
- начин на плаќање. 

6 РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на ден 

09.05.2000 година. 
7.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 09. 

05 2000 година во 11,00 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот Центар. . 

7 3 Овластените претставници на понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те на Комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудувачот за нивно учество на јавното 
отворање' 

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не ќе бидат израбо-
тени според тендерската документација и условите во 
ОВОЈ, повик, нема да бидат разгледани. . ; / 

НАПОМЕНА: Понудувачите се должни податоци-
те што се предмет на набавката на овој повик, да ги 
внесат во тендерската документација што ќе ја подиг-
нат од нарачателот. 

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 Ј П Електростопанство-Скопје објаву-

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-71/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А НАБАВКА НА 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТТБ=1400; САМОХОДНА 
ЛЕНТА ПВЗ-1800; САМОХОДНА ЛЕНТА ПВП 1800; 

ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА Б -1200; 
СО ЈАВНО ОТВАРАЊЕ 

1..ОПШТИ;ОДРЕДБИ , 
1.1 Набавувачот н а и в н и о т повик.бр. 01-71/2000 е 

"ЈП Електростопанство на Македонија"^со седиште на", 
ул̂  "П Октомври" бр. % Скопје. , \ / 

1.2 Предметот на набавката^ прибирање на понуди 
за набавка на: резервни делови за ТТБ=1400; самоходна 
лента ПВЗ-1800; самоходна лента ЦВП 1800; транспорт" , 
на лента Б-1200; во се според спецификации: 

1.3 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. Ј 

1.4 Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА П О ПОД-
РУЖНИЦИ ВО Ј.П. ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 
МАКЕДОНИЈА 

2.1 Резервните делови се за Подружница РЕК "Ос-
ломеј". , ^ 

. 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1 Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 7 

3.2 Понудата треба д а т о содржи називот на произ-
водителот на стоката. 

3.3 Понудувачот треба да ги пополни во целост -га-
бе л ќтекои се ' доставуваат како тендер документација 
со фУ и вкупни цени ; по т,абе л и и вкупна 

це-на на целокупниот обем на понудената набавка (со 
сите давачки согласно член, 54 став 3 од Законот за 
јавните набавки - ако набавката е од странство) на 
паритет ДДП РЕЌ Осломеј, сите цени тре,ба да бидат 
изразени во ДЕМ. 

Данокот на додадена вредност треба да е посебно ис-
кажан во понудата, доколку не е искажан понудата не-
ма да се разгледува. 

3.4 Понудата не мора да ги опфати сите Табели (доз-
волена е делумна понуда но не е дозволена делумна по-
нуда во рамките на една табела). 

3.5 Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње. 

3.6 Понудувачот треба во понудата да го наведе га-
рантниот рок на резервните делови. 

3.7 Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија (член 19 од Законот за јавните на-
бавки) 4 ' . 

3.8 Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на стоката. 4 

3.9 понудата треба да има рок на важност. 
3.10 Понудите со препратената документација од ст-

ранските понудувачи треба да бидат преведени на маке-
донски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 22 од За-
конот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет КОЈ ГО издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 
3 од Законот за јавните набавки. . 
/ Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 

4.2 Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведе-
ни во член 24 од Законот за јавните набавки. I 

4 3 Претставниците на понудувачите треба да'Јцадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

4.4 Домашните понудуван мора да достават пријава 
за регистрација на д а н о к о т ' ^ додадена вредност, пону-
дата без предметна пријава нема да се.разгледа. 

5. КРИТЕРИУМ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните 
набавки). \ 

5.1 Цена -50 поени 
5.2 Начин на плаќање -30 поени 
5 3 Рок на испорака -20 поени 

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

6.1 Понудата се доставува согласно член 52\ 53 и 54 
од Законот за јавните набавки. 

6.2 СекоЈ понудувач може да учествува само со една 
понуда 

6.3 Рок на доставување на понудата е најдодна до 
денот и часот на јавното отворање ' ч 

6.4 Понудувачите своите понуди треба да- ги доста-
ват на следната адреса ЈП "Електростопанство на Ма-
кедонија", за Комисијата за'јавни набавки, ул. "П Ок-
томври "бр. 9, 91000 Скопје. ( 

6 5 Отворање на понудите ќе се изврши на ден 04.05 
2000 во 12 часот, во просториите на ЈП "Електростопан-
ство на Македонија", ул. И "Октомври" бр. 9, Скопје, 
стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории 
во присуство на овластените претставници на понуду-
вачите. ^ 

6.6 Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на Отворениот повик, оние кои не,маат Целоќупна до-
ку^нТаЦИЈ^ која Се 'ђарк во Отвораниот пови!с ш оние 
ксМ ЖеМа да Нк потиснат прегледите кои се дадени ка^о 
тендер документацијата, нема да се разгледуваат. 
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6.7 Тендер документацијата понудувачите ќе можат 
да ја подигнат во просториите на Ј.П. ЕСМ ул."И Ок-
томври" бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр.1 
секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е по-
требно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сме-
тка бр. 40100-601-5012 Ј.П."Е.С.М." Скопје (даночен 
број 4030989128346; депонент на Стопанска банка Ско-
пје) со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена 
уплата при подигање на тендер документацијата. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните на-
бавки ("Службен весник на РМ", бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки во ЈП Електростопанство на 
Македонија - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-73/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БАГЕР КУ - 300 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-73/2000 е 
ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. "И Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката^ прибирање на пону-
ди за набавка на: резервни делови за багер КУ - 300 во 
се според спецификација. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОД-
РУЖНИЦИ ВО Ј,П. ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА 
МАКЕДОНИЈА 

2.1. Резервните делови се за подружница РЕК "Би-
тола". 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

3.2. Понудата треба да го содржи називот на про-
изводителот на стоката. 

3.3. Понудувачот треба да ја пополни во целост 
табелата која се доставува како тендер документација 
со фиксни единечни и вкупни цени по табели и вкупна 
цена на целокупниот обем на понудената набавка (со 
сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за 
јавните набавки - ако набавката е од странство) на па-
ритет ДЦП РЕК Битола, сите цени треба да бидат 
изразени во ДЕМ. 

Данокот на додадена вредност треба да е посебно 
искажан во понудата, доколку не е искажан понудата 
нема да се разгледува. 

3.4. Понудата мора да ги опфати сите позиции од 
спецификацијата. 

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3.6. Понудувачот треба во понудата да го наведе 
гарантниот рок на резервните делови. 

3.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
еви со ЈШЛЈе прифатени во 
- Р е ^ Ш а ' МаадбиАЈа ШЅШЌШШт 
набавки). 

3.8. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

3.9. Понудата треба да има рок на важност. 
3.10. Понудите со пропратиа документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавните набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија верна на оригиналот. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 24 од Законот за јавните набавки. 

4.3. Претставниците на понудувачите треба да да -
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

4.4. Домашните понудувачи мора да достават При-
јава за регистрација на данокот на додадена вредност, 
понудата без предметната пријава немз да се разгле-
дува. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јав-
ните набавки) 

5.1. Цена 50Јѓоени 
5.2. Начин на плаќање 30 поени 
5.3. Рок на испорака 20 поени 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки. 

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

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. % 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги дос-
тават на следната адреса ЈП "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9,91000 Скопје. 

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 04. 
05.2000 год. во 10 часот, во просториите на ЈП "Елек-
тростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
просторни во присуство на овластените претставници 
на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до 
утврдениот рок и оние кои не се изработени според 
барањата на Отворениот повик, оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик и оние кои нема да ги пополнат прегледите кои 
се дадени како тендер документацијата, нема да се 
разгледуваат. 

6.7. Тендер документацијата понудувачите ќе мо-
жат да ја подигаат во просториите на Ј.Ц. ЕСМ ул. "11 
Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба 
бр. 1 секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата 
е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на 
жиро сметка бр. 40100-601-5012 Ј.П. "Е.С.М." Скопје 
(даночен број 4030989128346; 

Понудувачот треба да презентира доказ за извр-
шена уплата при подигање на тендер документ-
ацијата. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавните на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки на Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија-Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-81/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА ФАТИРАНИ (РАБОТНИ) ОДЕЛА СО ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ л 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик е ЈП "Електросто-

панство на Македонија" со седиште во Скопје на ул. "11 
Октомври" бр. 9. 

1.2. Предмет на набавката се: 
фатирани одела 1698 парчиња. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки, односно 
со отворање на понудите во присуство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. , 

2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-
водителот на фатираните одела. 

2.3. Понудата треба да ја содржи едниечната цена и 
вкупната цена за целата набавка (со сите давачки согла-
сно член 54, став 3 од Законот за јавните набавки - ако 
набавката е од странство, на паритет магацин на краен 
корисник - Подружница, со напомена дека опремата 
треба да се достави до магацините на подружниците на 
ЈП "ЕСМ"), изразена во ДЕМ, со посебно искажан дат 
ноќ на додадена вредност, (доколку данокот на ДДВ не 
се прикаже посебно, понудата нема да се разгледува). 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње и тоа само еден начин на плаќање. . 

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката при што тие треба да се во 
согласност со стандардите на ^Македонија и со меѓуна-
родните стандарди што се прифатени во ^Македонија, 
(член 19 од Законот за јавните набавки). 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака 
на опремата. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност. -
2.8. Понудата со придружната документација од 

странските понудувачи треба да биде преведена на ма-
кедонски јазик. 

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиска и економска способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат документ 
за бонитет кој го издава институцијата за платен про-
мет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од 
Законот за јавните набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност согласно член 23 од Законот за јавните 
набавки: 

- списокот на главните испораки на стоки во послед-
ните три години и примачите, 

- сертификат за квалитет на материјалот од произво-
дителот. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на по-
нудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведе-
ни во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки. 

3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, со-

1 гласно член 29 став 2' од Законот за јавните набавки. 

3.5. Домашните понудувачи мора да достават реше-
ние за регистрација на ДДВ. (Понудата без предметиото 
решение нема да се разгледува). 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
- цена 50 поени 
- рок на испорака 20 поени 
- начин на плаќање 30 поени 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 

од Законот за јавните набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
5.3. Заедно со понудата треба да се достави и еден 

урнек од понудената опрема. 
5.4. Рокот на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.5. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: ЈП " ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 
НА МАКЕДОНИЈА" Комисија за јавни набавки, ул "11 
Октомври" бр. 9,1000 Скопје. 

5.6. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
11.05.2000 година во 13.00 часот во просториите на ЈП 
Електростопанство на Македонија, стара зграда, сала за 
состаноци, 3 кат, на ул. "11 Октомври" бр. 9, во при-
суство на овластените претставници на понудувачите. 

5.7. Понудите кој нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и -оние кои не се изработени според барањата 
во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целос-
ната документација која се бара во Отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

5.8. Тендер документацијата понудувачите може да 
ја подигнат во просториите на ЈП "ЕСМ", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, стара зграда, 9 спрат соба бр. 8, секој работен 
ден од 11-12 часот и за истата е потребно да се уплати 
износ од 500,00 ден. на жиро сметка бр. 40100.601.5012 
ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен број 4030989128364 депонент 
Стопанска банка Скопје) со назнака за кој повик е упла-
тата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-
ната уплата при подигање на тендер документација. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РКГ бр. 26/98), Комиси-
јата за Јавни набавки на Јавното претпријатие Елект-
ростопанство на Македонија-СкопЈе, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК Бр. 01-82Д000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

" ( Ж Ѕ ^ Т А Ж Ѕ Г Ж В Ѕ Ѕ 4 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот повик е ЈП "Електро-
стопанство на Македонија" со седиште во Скопје, ул. 
"11 Октомври" бр. 9. -г 

1.2. Предмет на набавката се: високи и ниски чевли 
со заштитна кална и гумен ребраст ѓон и тоа: 

1.2.1. ниски чевли 1161 пар 
1.2.2. високи чевли 3384 пара 

, , Материјал за изработка-говедска кожа према 
МКС.З.Б1Ј00; гумен ребрест ѓон према МКСПЃ.Д 
1.044; капната да е изработена од тирда пластика 
отпорна на удар. 

За заштита на зглобовите на стапалото, чевлите 
да имаат во сарите во пределот на зглобовите вграде-
ни елементи изработени од мек материјал. 

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

1.4. Постапката на црвикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки, од-
носно со отворање на понудите во присуство на пону-
дувачите. 
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2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата 
и седиштето на понудувачот. 

2.2. Понудата треба да го содржи називот на про-
изводителот на високите чевли. 

2.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена 
и вкупната цена за целата набавка (со сите давачки 
согласно член 54, став 3 од Законот за јавните набав-
ки - ако Набавката е од странство, на паритет магацин 
на краен корисник - Подружница, со напомена дека 
опремата треба да се достави до магацините на 
Подружниците на ЈП "ЕСМ"), изразена во ДЕМ, со 
посебно искажан данок на додадена вредност (докол-
ку данокот на ДдВ не се прикаже посебно, понудата 
нема да се разгледува). 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање и тоа само еден начин на плаќање. 

2.5. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем и количина на набавката. 

2.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката при што тие треба да се 
во согласност со стандардите на Р.Македонија и со ме-
ѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Маке-
донија (член 19 од Законот за јавните набавки). 

2.7. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на опремата. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудата со придружната документација од ст-

ранските понудувачи треба да биде преведена на ма-
кедонски јазик. 

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КО-
ЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

3.1. Понудувачот треба па приложи доказ за фи-
нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
меит за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот зајавните набавки. 
- Документот за бонитет треба да биде оригинал 

или заверена копија верна на оригиналот. 
3.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-

ката способност согласно член 23 од Законот за јавни-
те набавки: 

- списокот на главните испораки на стоки во пос-
ледните три години и примачите, 

- сертификат за квалитет од производителот. 
3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на 

понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните на-
бавки. 

3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

3.5. Домашните понудувачи мора да достават Ре-
шение за регистрација на ДЦВ (Понудата без пред-
метното решение нема да се разгледува). 

4. КРИТЕРИУМИ З А ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 
- рок на испорака 
- начин на плаќање 

50 поени 
20 поени 
30 поени 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со 
една понуда. 

5.3. Заедно со понудата треба да се достави и еден 
урнек од понудената опрема. 

5.4. Рокот на доставување на понудата е најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање. 

5.5. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Макмсшдј^^КО^ШЈ^ с д? ц^^аш^, уд. -11 Ок-
с и д а ѕ С Г К | У П Ј С ЈI 

5.6. Отворањето на понудите ќе се изврши л на 
09.05.2000 година во 1Г:00 часот во просториите на ЈП 

Електростопанство на Македонија, стара зграда, сала 
за состаноци, 3 кат, на ул. "11 Октомври“ бр. 9, во при-
суство на овластените претставници на понудувачите. 

5.7. Понудите' кој нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата во отворениот повик, како и оние кои Ја немаат 
целосната документација која се бара во отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки во Јавното претпријатие Елект-
ростопанство на Македонија-СкопЈе, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК Бр. 01-960000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА 123 кУ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-96/2000 е 
ЈП "Електростопанство на Македонија“ со седиште 
во Скопје, ул. "И Октомври“ бр. 9. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање .на 
понуди за набавка на: 

123 кV мерни трансформатори во се према 
тендер докумеитација. 

1.3. Повикот е Јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и 
физички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО 
П О Д Р У Ж Н И Ц И ^ Ј.П. ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 
НА МАКЕДОНИЈА 

2.1. Трансформаторите се за подружница Ел. 
"Пренос“. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата 
и седиштето на понудувачот. 

3.2. Понудата треба да го содржи називот на про-
извотггелот на стоката. 

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набав-
ката, како и фиксна вкупна цена на целата набавка (со 
сите давачки согласно член 54, став 3 од Законот за 
јавните набавки - ако набавката е од странство), на 
паритет (нагласен во понудата) ДДП Скопје, изразена 
во ДЕМ. 

ДДВ треба да е посебно искажан во понудата, 
доколкуне е искажан понудата нема па се разгледува. 

3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокуп-
ниот обем и количина на набавката. 

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Р.Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Ма-
кедонија. (член 19 од Законит за јавните набавки). 

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
кана стоката кој е даден во тендер документацијата. 

3.8. Понудата треба да има рок на важност. 
3.9. Понудите со пропратната докумеитација од 

странските понудувачи треба да биде преведена на ма-
кедонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот забавните набавки. 

Доку^е^тот з% (гонлтет треба д а ; бидС оригинал 
или заверена копија верна на оригиналот. т ч 
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4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите 
наведени во член ЈЈ4 од Законот за јавните набавки. 

4.3. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

4.4. Решение за регистрација за ЈШВ. 
4.5. Сертификат за квалитет РЈСО 9001. 
4.6. Понудувачот треба да достави банкарска 

гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на 
понудата. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

(согласно член 25 од Законот за јавните набавки) 
5.1. цена 40 поени 
5.2. начин на плаќање 30 поени 
5.3. квалитет 30 поени 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со 
една понуда. 

6.3. Рокот на доставување на понудата е најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија“ Комисија за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври“ бр. 9, 91000 Скопје. 

6.5. Отвороње на понудите ќе се изврши- на 
28.05.2000 год. во 11 часот во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија“, стара зграда, 3 
кат, на ул. "11 Октомври“ бр. 9, сала за состаноци, 
подрумски простории во присуство на овластените 
преставници на понудувачите. 

6.6. Понудите кој нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата во отворениот повик, како и оние кои немаат 
целосна документација која се бара во отворениот 
повик и оние кои нема да ги пополнат прегледите кои 
се дадени како тендер документацијата, нема да се 
разгледуваат. 

6.7. Тендер документацијата понудувачите може да 
ја подигнат во просториите на ЈП "ЕСМ" ул. "11 
Октомври“ бр. 9, (стара зграда), 9 спрат соба бр. 1, 
секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 ден, на жиро 
сметка бр. 40КХЗ-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен 
број 4030989128346; депонент на Стопанска банка 
Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за извр-
шена уплата при подигање на тендер документација. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Јавното претпријатие Елект-
ростопанство на Македонија-СкопЈе, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК Бр. 01-80/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА ПИЛОТ(РАБОТНИ)ОДЕЛА СО ЈАВНО 
- ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на јавниот повик е ЈП "Електро-
стопанство на Македонија“ со седиште во Скопје, ул. 

П Октомври“ бр. 9 1.2. Предмет на набавката се: 
пилот одела 5391 парче 
и -г В И К о т с Ј а в с н^ отворен и анонимен, со право 

"ички лица " а °ИТС д о м а ш н и и странски правни и фи-

На повикот се спроведува со Отво-
р а , п т ^ Г С Н О Законот за јавните набавки.односа 
„о о) отворање на понудите во присуство на поиудува-

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата 
и седиштето на понудувачот. 

2.2. Понудата треба да го содржи називот на про-
изводителот на работните одела. 

2.5. Понудата треба да ја содржи единечната цена 
и вкупната цена за целата набавка (со сите давачки 
согласно член 54, став 3 од Законот за јавните набав-
ки - ако набавката е од странство, на паритет магацин 
на краен корисник - Подружница, со напомена дека 
опремата треба ца се достави до магацините на 
Подружниците на ЈП "ЕСМ"), изразена во ДЕМ, со 
посебно искажан данок на додадена. вредност (докол-
ку данокот на ДДВ не се прикаже посебно, понудата 
нема да се разгледува) 

2 4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање и тоа само еден начин на плаќање. 

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката при што тие треба да се 
во согласност со стандардите на Р.Македонија и со 
меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Ма-
кедонија. (член 19 од Законот за јавните набавки). 

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на опремата. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудата со придружната документација од 

странските понудувачи треба да биде преведена на 
македонски јазик. 

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КО-
ЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот зајавните набавки. 

Документот за бонитет треба да биде оригинал 
или заверена копија верна на оригиналот. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката способност согласно член 23 од Законот за јавни-
те набавки: 

- списокот на главните испораки на стоки во пос-
ледните три години и примачите, 

- сертификат за квалитет на материјалот од произ-
водителот, 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните на-
бавки. 

3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

3.5. Домашните понудувачи мора да достават Ре-
шение за регистрација на ДДВ (Понудата без пред-
метното решение нема да се разгледува). 

4. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 50 поени 
- рок на испорака 20 поени 
- начин на плаќање 30 поени 

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

5.1. Понудата се доставува погласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки. 

У2. Секој понудувач може да учествува само со 
една понуда. 

5.3. Заедно со понудата треба да се достави и еден 
урнек од понудената опрема. 

5.4. Рокот на доставување на понудата е најдоцна 
до денот и часот на јавното отворање. 

5.5. Понудувачите своите понуди;1грсба дагги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Елек ;фосг6па^ство -На 
Македонија Комисија за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томврии бр. 91000 Скопје. 
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5/6. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
09.05.2000 година во 13:00 часот во просториите на ЈП 
Електростопанство на Македонија, стара зграда, сала 
за состаноци, 3 кат, на ул. "11 Октомври" бр. 9, во при-
суство на овластените преставници на понудувачите. 

5.7. Понудите кој нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата во отворениот повик, како и оние кои Ја немаат 
целосната документација која се бара во отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

5.8. Тендер документацијата понудувачите може да 
ја подигнат во просториите на ЈП "ЕСМ" ул. "И 
Октомври" бр. 9, стара зграда, 9 спрат соба бр. В, секој 
работен ден од 11-12 часот и за истата е потребно да 
се уплати износ од 500,00 ден, на жиро сметка бр. 
40100-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен број 
4030989128364 депонент на Стопанска банка Скопје) 
со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за извр-
шена уплата при подигање на тендер документација. 

Комисија за јавни набавки 

Комисијата за јавни набавки при Министерството за 
внатрешни работи на Република Македонија, го издава 
следното 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
Се поништува Ограничениот јавен повик број 

15/2000 за прибирање на документација за претходно ут-
врдување на подобност на понудувачите (претквалифи-
кација) без јавно отворање за набавка на кожни јакни за 
Полиција. 

Понудувачите кои доставиле пријава за претквали-
фикација доставената документација можат да ја подиг-
нат на 20.04.2000 година (четврток) во 12,00 часот во 
просториите во Министерството за внатрешни работи -
Сектор за набавка. 4 Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 74 од . Законот за сметко-
водството ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 42/93), Заводот за статистика на Република 
Македонија ги утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ 

НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2000 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените 
на производителите на индустриски производи во 
март 2000 година во однос на февруари 2000 година е 
0.004 (претходни податоци). 

2. Коефициентот на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи од 
почетокот на годината до крајот на месецот е 0.027 
(претходни податоци). 

3. Коефициентот 1 на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во март 
2б00 година во однос на истиот месец од претходната 
година изнесува 0.084 (претходни податоци). 

4. Коефициентот на пораст на просекот на 
животните трошоци во Република Македонија во 
периодот од почетокот на годината до крајот на март 
2000 година во однос на просекот на животните 
трошоци во Република Македонија во 1999 година е 
0.036 (конечнивподатоци). 

Директор, 
Светлава Антоновска, с.р. 
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