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

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

Вторник, 25 јули 2000 
Скопје 

Број 60 Год. LVI 

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

2488. 
Врз основа на член 91 став 1 точка 9 од Уставот на 

Република Македонија ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 53/91), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18 Јули 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ 

ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
И ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА 

САО ТОМЕ И ПРИНЦИПЕ 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Демократска Република Сао Томе и Прин-
ципе на амбасадорско ниво. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти да ја спроведе оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-3644/1 
18 јули 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2489. 
Врз основа на член 6 од Законот за ограничување 

на изворните приходи за финансирање на јавните по-
треби за 1999 година ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 23/99), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 18. 07. 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ НА 

ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА 
ПОТРОШУВАЧКА ВО 1999 ГОДИНА 

1. Дел од остварените вишоци на приходите над до-
зволеното ниво на потрошувачка во 1999 година во из-
нос од 5 000.000 денари се распределуваат на следните 
Единици на локалната самоуправа: 

1 Чаир 4 000.000 денари 
2 Другово 1.000.000 денари 
Вкупно: 5.000.000 денари 
2 Единиците на локалната самоуправа се должни 

средствата од точка 1 на оваа одлука да ги користат 
наменски 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за финансии. Средствата ќе се преведат 
на жиро сметките на буџетите на единиците на локал-
ната самоуправа. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-3614/1 
18 јули 2000 година 

Скопје 

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

2490. 
Врз основа на член 18 од Законот за извршување 

на Буџетот на Република Македонија за 2000 година 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
86/99), а во врска со член 61 ставовите 4 и 5 од Зако-
нот за здруженијата на граѓани и фондациите ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18. 07. 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА 

ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИТЕ 
ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат критериумите и пос-

тапката за распределба на финансиски средства на 
здруженијата на граѓани и фондациите од Буџетот на 
Република Македонија (во натамошниот текст: корис-
ници). 

Член 2 , 
Распределбата на финансиските средства од член 1 

на оваа одлука на корисниците се врши според Листа-
, та на здруженијата на граѓани и фондациите која е 
составен дел на оваа одлука. 

Член 3 
Распредедбата на финансиските средства од член 1 

на оваа одлука се врши според следните критериуми: 
- здруженијата на граѓани и фондациите да дејству-

ваат на територијата на Република Македонија; 
- да извршиле пререгистрација согласно законот; 
- оценка за начинот на остварувањето на програ-

мите и дејствувањето на здруженијата на граѓани и 
фондациите, согласно законот; и 

- досегашното рационално, ефикасно и наменско 
користење на добиените средства во остварувањето и 
заштитата на економските, социјалните, културните, 
научните, стручните, техничките, хуманитарните, об-
разовните, спортските и другите права, интереси и 
уверувања. 

Член 4 
Распределбата на финансиските средства се спро-

ведува врз основа на Јавен повик кој се објавува во 
средствата за јавно информирање до 30 септември во 
тековната година. 

Член 5 
Корисниците кои учествуваат на јавниот повик 

треба да ги исполнат следните критериуми: 
1. Да достават годишна програма на активности; 
2. Да достават изготвена листа на завршени проек-

ти и програми за изминатата фискална година, финан-
сиски поддржани од ставката за здруженијата на гра-
ѓани и фондациите утврдени во Буџетот на Република 
Македонија; 

3. Предлог-проект за финансирање за тековната 
фискална година; 

4. Статутот и решение за регистрација од Основни-
от суд; 

5. Извештај за добиените средства од Министер-
ството за финансии во изминатата фискална година и 
начинот на нивната реализација и 

6. Согласност за сопствено финансиско учество во 
реализација на предлог-проектот и програмите. 
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За корисниците кои се основани во тековната го-
дина, а кои учествуваат на јавниот повик, треба да ги 
исполнуваат критериумите од точките 1, 3, 4 и 6 од 
став 1 на овој член. 

Член 6 
Корисниците се должни финансиските средства да 

ги користат исклучиво за ,намената за која им се доде-
лени. 

Најдоцна 30 дена по реализација на проектот, ко-
рисниците се должни да достават соодветна финанси-
ска документација за потрошените средства до Мини-
стерството за финансии. 

Член 7 
Трансферот на финансиските средства до крајните 

корисници ќе се реализира согласно динамиката за 
реализација на проектот. 

Член 8 
Доколку корисникот ги користи финансиските 

средства ненаменски, односно не достави извештај во 
определениот рок, го губи правото за користење на 
финансиските средства за наредната година. 

Член 9 
Административно-техничките работи за распре-

делба на финансиските средства ќе ги врши Мини-
стерството за финансии 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 
Бр. 23-3145/1 Претседател на Владата 

18 ј ули 2000 година на Република Македониј а, 
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Л И С Т А 
НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ 

И ФОНДАЦИИТЕ 

- национални организации во кои членуваат пове-
ќе здруженија на граѓани кои делуваат на целата тери-
торија на Република Македонија; 

- организации кои ги опфаќаат проблемите за ре-
шавање на човековите права и кои ги апсорбираат 
конфликтите кои можат да настанат на меѓуетничка 
основа; 

- организации кои работат во областа на заштита-
та на животната средина; 

- организации-членки на меѓународни асоцијации; 
- огранизации за деца; 
- организации за студенти; 
- спортски организации и сојузи; 
- организации за превентива од алкохолизмот, ни-

котизмот и наркоманијата; 
- организации на инвалидизирани лица; 
- организации за образование и едукација на насе-

лението; 
- организации кои ги третираат проблемите на исе-

лениците од Република Македонија. 

2491. ; 
Согласно член 12 од Договорот за слободна трго-

вија меѓу Република Македонија и Република Слове-
нија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
48/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на СРМ" бр. 
38/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр 63/94 и 63/98), Владата на седницата одржана на 18 
јули 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА 
Н-ТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2000 ГОДИНА СОГЛАСНО 
ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈА 

Член 1 
Оваа одлука ги уредува условите за увоз на стоки 

кои во второто полугодие од 2000 година ќе се увезу-
ваат во Република Македонија од Република Словени-
ја и се со потекло од таа земја. 

Член 2 
За стоката наведена во Прилогот 1, во рамките на 

квотите утврдени во него не се плаќа царински давач-
ки и посебни давачки (прелевмани). Прилогот 1 е со-
ставен дел на оваа одлука. 

,Член 3 
Количествата на стоки во рамките на пооделни 

квота од Прилогот 1 ги распределува Министерството 
за трговија на предлог на комисијата составена од по 
еден претставник на: Министерството за трговија, Ми-
нистерството за стопанство, Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, Министерство-
то за надворешни работи и Министерството за финан-
сии. 

Комисијата ја води и ја свикува претседателот на 
Комисијата кој од редовите на претставниците на Ми-
нистерството за трговија го именува Министерот за 
трговија. 

Комисијата донесува критериуми за оформување 
предлози за распределба на количествата на стоки во 
рамките на квотите од Прилогот 1. 

Член 4 
Барањето за доделување на одредени количества 

на стоки во рамките на поединечна квота утврдена во 
Прилогот 1 може да поднесе правен субјект со седиш-
те во Република Македонија (во натамошниот текст: 
подносител). 

Барањето се поднесува во Министерството за тр-
говија најдоцна седмиот ден од влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

Барањето од став 2 на овој член треба да ги содр-
жи следните податоци: 

- име на фирмата, матичниот број и комплетна ад-
реса на подносителот и на корисникот на стока, ако 
подносителот не е истовремено и корисник; 

- тарифниот брОЈ за секоја стока (десет бројки); 
- наименување на стока од комбинирана номенкла-ѕ 

тура на царинската тарифа; 
- количина на стока за која се поднесува барањето, 

искажана во единица мерка, наведена во Прилогот 1; 
- податоци за производите, односно продажните и 

магацинските капацитети; 
- податоци за увоз на стока од истиот тарифен број 

во првото полугодие од 2000 година; 
- податоци за остварен извоз во Република Слове-

нија во првото полугодие од 2000 година. 
За доделување на одредена количина на стока во 

рамките на поединечна квота, Министерството за тр-
говија на подносителот му издава решение во кое се 
утврдува и рокот во кој може подносителот да го уве-
зе, а согласно со член 1 од оваа одлука. 

Министерството за трговија може количините на 
стоки во рамките на поединечна квота да ги распреде-
лува постапно, притоа водејќи сметка за второто по-
лугодие да се подели до 31 јули 2000 година. 

Член 5 
Царинската управа на Република Македонија ја 

следи реализацијата на увозот на стоки, согласно со 
донесените решенија од член 3, став 3 од оваа одлука 
и за тоа три месечно го известува Министерството за 
трговија. 

Министерството за трговија го објавува обемот на 
квотите од Прилогот 1 во јавните гласила. 

Член 6 
Царинскиот обврзник кој што сака да се здобие со 

преференцијален (повластен) царински третман при 
увозот на стока од Прилогот 1 на Република Словени-
ја и Република Македонија, мора на царинскиот ор-
ган, покрај деталните документи, да му поднесе и до-
кази за потеклото на стоката кој го издава земјата из-
возник, во согласност со Протоколот 2 за потекло на 
стоката од Договорот за слободна трговија. 
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Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-3582/1 Претседател на Владата 
18 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Прилог 1 

Л И С Т А 
НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ КОИ СЕ 

УВЕЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРОТО 

ПОЛУГОДИЕ ОД 2000 ГОДИНА 

2492. 
Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18 јули 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИС-
КО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЧИНОТ И УСЛОВИ-
ТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА УВОЗОТ НА НАФТЕ-
НИ ДЕРИВАТИ СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА ОТ-
КУП НА АКЦИИ И ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА 

ОД 8 МАЈ 1999 ГОДИНА 
0 

Член 1 
Во Одлуката за поблиско определување на начи-

нот и условите за остварување на увозот на нафтени 
деривати согласно договорот за откуп на акции и до-
говорот за концесија од 8 мај 1999 година ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 51/2000), во чле-
нот 1, производите со тарифните ознаки: 

2710000021 Петролеј(керозин) за мотори, 
2710000022 Гориво за млазни мотори од петролеј-

ски (керозински) вид, 
2710000023 Друг керозин, 
2711120010 Мешавина на пропан и бутан, што сод-

ржат од 50% до 70% на пропан, 
2711130010 Мешавина на бутан и пропан, што сод-

ржат од 50% до 65% на бутан 
се бришат. 

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

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

Бр. 23-3670/1 Претседател на Владата 
18 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р 

2493. 
Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на 
СРМ" бр 38/90 и "Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27 јуни 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО 

НА КОРИСТЕЊЕ НА ИМОТ 
Член 1 

Правото на користење на недвижниот имот објект 
зграда 1, влез1, кат 1, со површина од 457 м2 и помош-
на просторија од 190 м2 што се наоѓа на ул. "709" бр. 4 
- Скопје, лоциран на КП 13621видно од ИЛ бр. 42400, 
сопственост на Република Македонија, се пренесува 
на Јавната здравствена организација - Психијатриска 
болница "Скопје" - Скопје. 

Член 2 
Правото на користење на објектот опишан во член 

1 од Одлуката се пренесува без надоместок. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-2831/1 Претседател на Владата 
27 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
2494. 

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Влада-
та на Република Македонија ("Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27 јуни 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО 

НА КОРИСТЕЊЕ НА ИМОТ 
Член 1 

Правото на користење на недвижниот имот објект 
со површина од 1500 м2 (Дом на културата "Ѓорче 
Петров") и дворно земјиште со површина од 19244 м2 

на ул. "Партизанска" бб - Скопје, лоциран на КП, 452 
КО Ѓорче Петров, сопственост на Република Македо-
нија, се пренесува на Министерството за култура. 

Тарифен број Наименување 
на стока 

Квоти за И по-
лугодие во 

2000 година во 
тони 

0207 12 00 00 Месо (кокош-
ки) од живина, 
разладена или 

замрзната 1000 
0207 14 00 00 

0207 14 00 00 

Кокошки исече-
ни, замрзнати 
Џигер 

750 
75 

0207 27 00 00 Мисирки, замр-
знати 100 

0210 19 00 00 Чадено свинско 
месо, друго 50 

0401 20 00 00 Млеко со мас-
нотија над^1% 
до 6% по маса 1100 

0402 10 Млеко во прав 25 
0405 10 Путер 100 

0406 90 00 90 Гауда, ајдамер, 
трапист 25 

1502 00 10 00 Маснотии за ин-
дустриски цели 150 

1601 00 Колбаси (трајни 
и полутрајни) и 
други производи 750 

1602 Други приготве-
ни или конзер-
вирани производи 250 

1604 13 0000 Сардини, сарде-
л а папалини 200 

1704 90 Бонбони 100 
1806 Чоколада и дру-

ги прехранбени 
производи што 
содржат какао 200 

1905 30 00 00 Слатки бискви-
ти, вафли, об-
ланди 250 

1905 90 00 00 Друго (солени 
бисквити) 75 

2009 Сок од друго 
овоштие и зе-
ленчук 300 

2103 30 00 90 Сенф 100 
2402 20 00 00 Цигари што 

содржат тутун 50 

Бр 60-Стр 4113 
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Член 2 
Правото на користење на објектот опишан во член 

1 од Одлуката се пренесува без надоместок. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

3923 10 00 00 

Бр. 23-2903/1 
27 јуни 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2495. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 63/94 и 63/98), а во врска со член 28, став 
3 од Законот за радиодифузната дејност (" Службен 
весник на Република Македонија" бр. 20/97), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
18.07.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА 

ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ 
ЗА РАДИОДИФУЗИЈА 

1. Со оваа одлука се обезбедува средства за трошо-
ците за работата на Советот за радиодифузија. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се обезбе-
дуваат од радиодифузната такса. 

3. Средствата за трошоците за работата на Сове-
тот за радиодифузија се утврдуваат со финансискиот 
план на Советот за секоја тековна година и ќе се обез-
бедуваат од прибраните средства од радиодифузната 
такса, пред да се распоредат врз основа на критериу-
мите од членот 77 од Законот за радиодифузната деј-
ност. 

4. Институцијата што го врши платниот промет ќе 
врши секој месец насочување на 1/12 на средствата ут-
врдени со точка 3 од оваа одлука на Советот за радио-
дифузија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-3118/1 
18 јули 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2496. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 18.07.2000 
година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
3923 - Производи за 

транспорт или па-
кување на стоки, 
од пластични ма-
си, затиначи, по-
клопка капаци и 
други затворачи, 
од пластични ма-
си' 

4819 

4819 20 

4819 20 10 00 

8433 

8433 60 

8433 60 90 00 

9403 

9403 10 

9403 10 99 00 

- Кутии, сандаци, 
гаЈби и слични 
производи 
а) Пластични гај-
би за берба 
Кутии, вреќи и 
други контејнери 
за пакување од 
хартија, картони, 
целулозна вата 
или листови или 
ленти од целулоз-
ни влакна; карто-
нажни производи 
од хартија или 
картон, регистра-
тори и др. што се 
употребуваат во 
канцеларии, дуќа-
ни или слично' 
- Кутии сложиви 
од небрановидна 
хартија или кар-
тон 
- С о маса до 600 
г/м2 
а) картонска ам-
балажа (кутии) 
Машини за берба, 
жетва или вршид-
ба, вклучувајќи и 
преси за балира-
ње на слама или 
на сточна храна, 
тревокосилки; ма-
шини за чистење, 
сортирање или 
селекција на јаЈца, 
овошЈе или на 
други земјоделски 
производи, освен 
машините од тар 
број 8437. 

- Машини за чис-
тење, сортирање 
или селекција на 
јајца, овошје или 
други земјоделски 
производи 
-Друго 
а) Машини за 
сортирање на 
компири, 
кромид тип РХ 
б) Машини за 
сортирање дома-
ти тип Н-3 и ре-
зервни делови 
Друг мебел и не-
гови делови 
-Метален канце-
лариски мебел' 
—Друго 
а) Канцелариска 
опрема 

1615 парчиња 

5040 парчиња 

2 парчина 

1 парче 

24 парчиња 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р 

Бр. 23-3536/1 
18 јули 2000 година 

Скопје 

2497. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 18.07.2000 
година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 



25 јули 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА^ Бр. 60 - Стр. 4125 

увезе без плаќање царина, а за потребите на Собра-
нието на Република Македонија и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8471 

8473 30 - Делови и прибор 
на машини од тар. 
број 8471 

8473 30 10 00 -- Електронски 12 парчиња 

8471 30 0000 

Машини за авто-
матска обработка 
на податоци и 
нивни единици, 
магнетни или оп-
тички читачи, ма-
шини за пресни-
мување на пода-
тоци на носители 
на податоци во 
кодирана форма и 
машини за обра-
ботка на такви 
податоци, неспом-
нати или неоп-
фатени на друго 
место: 
-Портабл диги-
тални машини за 
автоматска обра-
ботка на подато-
ци, со маса до 10 
кг, што се состо-
јат од најмалку 
една централна 
единица, тастату-
ра и дисплеЈ 
- Дигитални цен-
трални единици 
освен оние од тар. 
подброеви 8471 41 
и 8471 49, кои сод-
ржат или не содр-
жат во исто Куќи-
ште една или две 
од следниве еди-
ници' мемориски 
единици, влезни 
единици, излезни 
единици' 
- Друго 
- Влезни или из-
лезни единици, 
што содржат или 
не содржат мемо-
риски единици во 
исто Куќиште 
- Печатари 
- Тастатури (глу-
вче) 

847160 90 00 - р / ^ р ј м о м -

8473 30 90 00 - Д р у г и 

8471 50 

8471 50 90 00 
8471 60 

8471 60 40 00 
8471 60 50 00 

8471 70 - Мемориски еди-
ници: 

84718010 00 .. 

8473 

8517 

8517 50 

8517 50 90 00 

8524 
20 парчиња 

8524 91 

8524 91 10 00 

8471 70 51 00 - — Оптички, вк-
лучувајќи и маг-
нетно-оптички 

8471 70 53 00 Хард диск 
драјв (хард диск 
дривес) 

8471 70 60 00 —Мемориски 
единици со маг-
нетни ленти 

8471 80 - Други единици 
од машините за 
автоматска обра-
ботка на подато-
ци 

Периферни 
единици 
Делови и прибор 
(освен прекрива-
чи, куфери за ма-
шини и сл ) погод-
ни за употреба ис-
клучително или 
главно со маши-
ните од тар број 
8469 до 8472 

160 парчиња 

61 парче 

312 парчиња 

167 парчиња 

155 парчиња 

167 парчиња 

2 парчиња 

8542 

8542 19 

8542 19 10 00 

8544 

18 парчиња 

5 парчиња 

Електрични апа-
рати за жична те-
лефонија или жи-
чна телеграфија, 
вклучувајќи жи-
чни телефонски 
апарати со без-
жична слушалка 
и телекомуника-
циски апарати за 
жични системи со 
носечка струја 
или дигитални ли-
ниски системи, 
видеофони. 
- Други апарати, 
за жични системи 
со носечка струја 
или за дигитални 
линиски системи: 
-- Други (модеми, 
мрежи, картички) 
Плочи, ленти и 
други снимени 
подлоги со звучни 
или други слични 
феномени, вклу-
чувајќи матрици и 
галвански отпеча-
тоци за производ-
ство на плочи, ос-
вен производите 
од Глава 37 
- З а репродукци-
ја на појави освен 
на звук или слика' 
- Со снимени по-
датоци или про-
грами, од вид кои 
се употребуваат 
со машини за ав-
томатска обрабо-
тка на податоци 
Електронски ин-
тегрирани кола и 
микро-склопови 
- Монолитни ди-
гитални интегри-
рани кола 
- Друго, вклучу-
вајќи кола добие-
ни со комбинаци-
ја на биполарна и 
МОС технологија 
(БИМОС техно-
логија) 
- Мемории (Д-
РАМс; С-РАМс, 
цацхе-РАМс, 
ЕПРОМс; Е2ПР-
ОМс, ФЛАСХ 
Е2ПРОМс, 
РОМс, ЦАМс, 
ФИФОс; ЛИФОс; 
и др) 
Изолирана жица 
(вклучувајќи 
емајлирана или 
анодизирана жи-
ца), кабли (вклу-
чувајќи и коакси-
јални кабли) и 
други изолирани 
електрични спро-
водник, со или 
без конектори, 
кабли од оптички 
влакна, изработе-
ни од поединечно 

177 парчиња 

4 парчиња 

172 парчиња 
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оплаштени вла-
кна, комбинирани 
или не со, елек-
трични спровод-
ници, со или без 
конектори 
- Жица за намот-
ки 

8544 49 20 00 - Видови што се 
употребуваат во 
телекомуника-
циите 64 парчиња 

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

Бр. 23-3534/1 Претседател на Владата 
18 Јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2498. 
Врз основа на член 18 од Законот за минерални су-

ровини ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11.07.2000 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИ 

СУРОВИНИ ЗА 2000 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се утврдуваат средствата за фи-

нансирање на геолошките истражувања на минерални 
суровини за 2000 година, како и корисниците на сред-
ствата. 

И 
Средствата за финансирање на геолошките истра-

жувања на минерални суровини за 2000 година се ут-
врдуваат во износ од 23.000.000,00 (дваесет и три мили-
они) денари од Буџетот на Република Македонија. 

III 
Средствата за геолошки истражувања на минерал-

ни суровини што ги обезбедува Републиката ќе се зго-
лемат и со учество на заинтересираните субјекти. Ви-
сината на средствата што треба да ги обезбеди Репуб-
ликата и заинтересираните субјекти за геолошки ис-
тражувања ќе бидат во зависност од видот на истра-
жувањата, степенот на истраженоста на минералната 
суровина, потребите на Републиката и тоа' 

1. 100% од Буџетот на Република Македонија за: 
- изработка на основно-инжинерска и хидрогео-

лошка карта (ОИГК и ОХГК), основна геолошка кар-
та (ОГК-2) на Република Македонија, геохемиска кар-
та, основни истражувања кои се од интерес на Репуб-
ликата, 

- истражувања на води за пиење. 

IV 
Распоредот на средствата по одделни проекти ќе 

ги врши Министерството за стопанство, во согласност 
со постојната законска регулатива. 

V 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавување во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-3366/1 Претседател на Владата 
11 јули 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води спор за сопственост по тужба 

на тужителот Ерол Али од Тетово, ул."Љ.Б.Пиш" бр. 
37, против тужените Орхан Али, Ирфан Али, Ердоган 
Али, РегиЈап Али и Леман Али сите од Тетово, а сега 
со непозната адреса во странство. 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена да се ја-
ват во Основниот суд во Тетово, доколку не се јават и 
не одредат свој полномошник судот ќе им постави 
привремен старател кој ќе се грижи за нивните права 
и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 665/2000. 
^ ^ ^ ^ (26393) 

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужба 
на тужителот Џемаил Дулаи од с.Челопек, Тетово, 
против тужените Сабедин Мамути од с. Милетино и 
други од Тетово, сега со непозната адреса во Р. Хрват-
ска. 

Се повикува тужениот Африм Инис Мамути од с. 
Милетино, сега со непозната адреса во Р. Хрватска -
Риека, да се јави во рок од 30 дена во Основниот суд 
во Тетово, доколку не се јави и не одредат свој полно-
мошник судот ќе му постави привремен старател 
преку Ценатрот за социјани работи во Тетово, кој ќе 
се грижи за неговите права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 772/2000. 
^ ^ ^ ( 2 6 3 9 4 ) 

Пред овој суд се води спор по тужба на тужителот 
Томислав С. Богдановски од с. Непроштено, против 
тужениот Петко С. Михајловски од с. Непроштено, а 
сега со непозната адреса во Р. Бугарија. 

Се повикуваат тужениот во рок од 30 дена да се ја-
ват во Основниот суд во Тетово, доколку не се јави и 
не одреди свој полномошник судот ќе му постави при-
времен старател преку Ценатрот за социјани работи 
во Тетово, кој ќе се грижи за неговите права и инте-
реси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 244/98. 
^ ^ ^ (26396) 

ОСНОВЕН СУД РЕСЕН 
Пред Основниот суд во Ресен заведена е оставин-

ска постапка по оставината на покојниот Пашовски 
Дуче, порано од с. Асамати, кој починал на 14.12.1995 
година во Демир Хисар. 

Покрај другите како законски наследници се јаву-
ваат и внуците на покојниот, по правото на претставу-
вање на покојниот брат, Мустафа Пашовски и тоа Ди-
митраки Пашовски, Елена Пашовска и Кристина Па-
шовска со непозната место на живеење во Канада. 

Се повикуваат наследниците да се јават пред Ос-
новниот суд во Ресен, во рок од 1 година од објавува-
њето на огласот, или да одредат полномошник кој ќе 
ги застапува во оставинската постапка. По истекот на 
овој рок, судот ќе им постави на наследниците привре-
мен застапник кој ќе се грижи за нивните права и ин-
тереси во постапката. 

Од Основниот суд во Ресен, О. бр'. 59/98. (26412) 

Пред Основниот суд во Ресен заведена е оставин-
ска постапка по оставината на покојната Пашовска 
Ајрије, порано од с. Асамати, која починала на 01.02. 
1984 година во Демир Хисар. 

Покрај другото како законски наследници се јаву-
ваат и внуците на покојната, по правото на претставу-
вање на покојниот брат,Мустафа Пашовски и тоа Ди-
митраки Пашовски, Елена Пашовска и Кристина Па-
шовска со непозната место на живеење во Канада. 

Се повикуваат наследниците да се јават пред Осно-
вниот суд во Ресен, во рок од 1 година од објавување-
то на огласот, или да одредат полномошник кој ќе ги 
застапува во оставинската постапка. По истекот на 
овој рок, судот ќе им постави на наследниците привре-
мен застапник кој ќе се грижи за нивните права и ин-
тереси во постапката. 

Од Основниот суд во Ресен, О. бр. 60/98. (26413) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 760/2000 од 20.07.2000 година, на регистарска 
влошка бр. 4-02001040-000-03, ја запиша во трговскиот 
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регистар промената на органите на управување на Ак-
ционерското друштво за производство, обработка и 
промет на лроизводи од камен МИКРОГРАНУЛАТ 
Џ.О. Гостивар, ул. "Мара Угринова" бр. 19/3-4, Гости-
вар. 

Во друштвото на Надзорниот одбор се разрешува-
ат лицата: Илиески Саве, БИЛБИЛ оски Крсте, Рамада-
ни Ибраим и Ислами Шакир, а се именуваат лицата: 
Бошкоски Младен, Марковска Марија, Ицков Делче и 
Сибиновски Борче. 

На Управниот одбор се разрешуваат лицата Иса-
е в с к и Радисав, Димитриески Нофит, Мустафа Мег-
ди, Костовски Штерјо, Манасиески Трпомир, Адило-
ски Рамазан и Неделкоски Веле, а во ова својство се 
именуваат лицата: Бошкоски Симеон, Гавриловски 
Илија, Пеовски Никола, Бајрами Ализариф, Цветано-
ски Никола, Мурати Умурли и Трпевски Боро. 

Да се бришат: Исакоски Радислав - претседател на 
Управен одбор, Димитриевски Нофит - генерален ди-
ректор без ограничување. 

Да се запише: Бошкоски Симеон - претседател на 
Управен одбор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 
1018/2000. (26525) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр. 2480/99, во регистарска влошка бр. 030063807-8-01-
000, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето на Трговско друштво за производ-
ство и промет на големо и мало САТРА ДООЕЛ ул. 
"Маршал Тито" 75-а Св. Николе. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.11/2, 01.13/1, 01.13/2, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 
51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 
51.7051.57, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води. 

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

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

Лице овластено за застапување е Јордан Саздов 
кој е управител на друштвото и единствен содружник. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 
2480/99. (13969) 

Основниот суд Штип во Штип со решението Трег. 
бр. 1821/99, во регистарска влошка бр. 030057227-8-01-
ООО, го запиша во трговскиот регистар претворањето 
и усогласувањето со ЗТД на Друштво за производ-
ство, трговија и услуги Шума-Комерц ДООЕЛ, увоз-
извоз Кочани, ул. "Мишо Арсов" бр. 34. 

Дејности: 52.11,52.24,52.21,52.22,52.23,52.12,52.25, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 
52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 
51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 
51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50 40/1, 51.51, 51.57, 02.01, 
02.02,60.24,50.20,18.10,19.20,19.30,25.13,25.24, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, посредување 
и застапување во прометот на стоки и услуги, услуга 
на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-
роден превоз на стоки' во друмскиот сообраќај, меѓу-
народен превоз на патници во друмскиот сообраќај, 
реекспорт, малограничен промет со: СР. Југославија, 
Р. Бугарија и Р. Грција. 

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

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

Томе Ристов - управител без ограничувања. 

Единствен содружник - Томе ристов од Кочани, 
стар влог: 501.040,00 , нов влог: 600.000,00 ден. (19.918, 
00 дем.). 

Од друштвото истапува Љубица Ристова од Коча-
ни. 

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр 
1821/99. (13970) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1923/99, на регистарска влошка бр. 008079, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП 
во Трговско друштво за производство, услуги и трго-
вија увоз-извоз - ДОЈЧИНОСКИ Мире - ДЖВ КОМЕРЦ 
ДОО Песочани - Белчишта. 

Седиште: Песочани - Белчишта. 
Содружници: Дојчиноски Мире и Дојчиноска 

Севда со изјава од 12.06.1999 год. 
Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01 30, 

01.41/3, 01.42, 02.01, 02.02, 15.51, 15.61, 15.71, 15.85, 
14.11, 14.21, 20.10/1, 20 10/2, 20.30, 20 40, 20 51, 20.52, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 
50.50, 51.13, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.38, 51.39, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52 44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52 74, 55 12, 55 21/2, 55 23, 55.30/1, 55 30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 71.40, 
73.10/1, 73.10/2, 74.13, 74.20, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 
92.33, 92.34, 93.04, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, 
меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, изведување на инвестициони работи 
во странство, агенциски работи за странство, угости-
телски и туристички услуги. 

Трговското друштво во прометот со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка - полни 
овластувања. 

Трговското друштво во прометот со трети лица 
одговара со целиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото -
управител - Дојчиноски Мире. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег.бр 
1923/99 (15978) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1900/99, на регистарска влошка бр. 008056, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП 
во ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и 
услуги Пеце Павлов ЧЕКИ увоз-извоз Битола ДОО-
ЕЛ, ул. "Борис Буџевски" бр. 1/15 Битола. 

Дејности: 52.11,52.24,52.21,52.22,52.23,52.41,52.42, 
52.43, 52.12, 52.45, 52.44, 52.46, 52.44/1, 52.44/2, 52.48, 
52.26, 50.10, 50 30/2, 50.40/2, 51.21, 51 31, 51 34, 51.23, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51 24, 51.54, 51 55, 51.70, 
51.53, 51.35, 50.30/1, 51.51, 51.57, 15.81, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.20, 15.51, 15.52, 15.98/2, 60.21, 60.23, 60.24, 
60.22, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 5530, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 50.20, 20.10, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 18.21, 18.22, 18 23,18.24, 36.63, 74 81, 74.70, 
92.34, 92.62, 92.72, 93.05, 74.40, 74.13, 74.14,15 71, 74.84, 
74.12,36.21,36.22, 36.61. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото за 
производство, трговија и услуги Пеце Павлов НЕКИ 
увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. "Борис Буџевски" бр. 
1/15 настапува во свое име и за своја сметка. 

Лице за застапување во внатрешниот и во надворе 
шниот промет е Павлов Пеце - управител без ограгѓр 
чување. 

Влогот на друштвото изнесува 331Д0С100 дена,ри 
односно 10.700 дем. 

Од Основниот суд Битола во Битова, Трег.ер 
1900/99 (15979) 
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С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд во Битола, со решение СТ бр. 
166/00 од 6.07.2000 година над ПП "Игмас" од Битола, 
ул. "Абдул Паша" бр. 19, дејност - услужна, со жиро 
сметка 40300-601-75964, при ЗПП Филијала - Битола, 
отвори стечајна постапка, но не Ја спроведе и ја заклу-
чи. 

Од Основниот суд во Битола (26414) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ бр. 
168/00 од 4.07.2000 година над Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги - Сузана Митревска "СУБО-
АН" ДООЕЛ од Битола, ул. "Козјак" бр. 103, дејност -
трговија, со жиро сметка 40300-601-64329 при ЗПП 
Филијала - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (26415) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ бр. 
180/00 од 11.07.2000 година над ПП "Натурал-комерц" 
од Битола, ул. "Рузвелтова" бб, дејност - трговија, со 
жиро сметка 40300-601-70354, при ЗПП Филијала - Би-
тола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (26417) 

ри, со жиро сметка 40300-601-64542, при ЗПП Филија-
ла - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спрове-
де и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (26428) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ бр 
179/00 од 13 07.2000 година над ДООЕЛ "Ровен-ко-
мерц" од Битола, ул. "Крстин Чулаковски" бр. 35, деј-
ност - трговија, со жиро сметка 40300-601-77189 при 
ЗПП Филијала - Битола, отвори стечајна постапка, но 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (26429) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
95/2000 од 10.07.2000 година, отвори стечајна постапка 
спрема должникот Приватно претпријатие за произ-
водство и трговија на големо и мало "Интергруп" 
увоз-извоз П О. Прилеп, со седиште во населба Точи-
ла, III Ф1-2/15, запишан на регистарска влошка 1-3054 
во Окружниот стопански суд во Битола, со дејност тр-
говија на мало во продавници, претежно со храна, пи-
јалоци и тутун, со жиро сметка 41100-601-8430 во ЗПП 
- Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (26430) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ бр. 
136/00 од 6.07.2000 година над ПП "А и Л" од Битола, 
ул. "Мирка Гинова" бр. 31,,дејност - трговија, со жиро 
сметка 40300-601-73751, при ЗПП Филијала - Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклу-
чи. 

Од Основниот суд во Битола. (26419) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ бр. 
165/00 од 12.07.2000 година над ПП "Елина" од Бито-
ла, ул. "Абдул Паша" бр. 19, дејност - трговија, со жи-
ро сметка 40300-601-60980, при ЗПП Филијала - Бито-
ла, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја за-
клучи. 

Од Основниот суд во Битола. (26422) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ бр. 
173/00 од 11.07.2000 година над ПП "Црни очи" од Би-
тола, дејност - производство, трговија и услуги, со жи-
ро сметка 40300-601-83097, при ЗПП Филијала - Бито-
ла, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја за-
клучи. 

Од Основниот суд во Битола. (26425) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ бр. 
157/00 од 21.06.2000 година над Трговец поединец со 
такси превоз "Ариф Лутви Мемедовски" од Ресен, ул. 
"4-ти јули" бр. 52, дејност такси превоз, со жиро смет-
ка 40310-601-86127, при З П П Филијала - Битола, екс-
позитура - Ресен, отвори стечајна постапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (26426) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ бр. 
146/00 од 7.07.2000 година над ПП "Ривал-трејд" од 
Битола, ул. "Цар Самоил" бр. 90, дејност - трговија, со 
жиро сметка 40300-601-43281, при ЗПП Филијала - Би-
тола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. 1 (26427) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ бр. 
177/00 од 7.07.2000 година над ДООЕЛ "Евтиноќа" од 
Битола, бул. "1-ви Мај" бр. 239-а, дејност - забавни иг-

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
97/2000 од 11.07.2000 година, отвори стечајна постапка 
спрема должникот Претпријатие за производство, ус-
луги и трговија на големо и мало "Маки транс" увоз-
извоз Прилеп, П.О., со седиште на ул. "Орде Чопела" 
50, Варош, Прилеп, запишан на регистарска влошка 1-
18620 во Окружниот стопански суд во Битола, со деј-
ност превоз на стоки во друмскиот сообраќај, со жиро 
сметка 41100-601-35711 во З П П - Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (26431) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
79/2000 од 13.07.2000 година, отвори стечајна постапка 
спрема должникот Приватно претпријатие за трговија 
на големо и мало, услуги, увоз-извоз "МАТОС" При-
леп со ц.о., запишан на регистарска влошка 1-1949 во 
Окружниот стопански суд во Битола, со дејност трго-
вија на мало, со жиро сметка 40100-601-5395 во ЗПП 
Филијала - Прилеп. 

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-
чува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (26432) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
98/2000 од 11.07.2000 година, отвори стечајна постапка 
спрема должникот ППТ на мало и големо, занаетчис-
ки услуги, откуп "Елтекс комерц" Прилеп, со П.О., 
ул. "КЈосифоски" бр. 65, со дејност - друга трговија со 
мешовити стоки, запишан на регистарска влошка 1-
2102 во Окружниот стопански суд во Битола, со жиро 
сметка 41100-601-6158, стечајната постапка не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање имот. 

Со решение Ст.бр. 78/99 од 30.05.2000 година, ја за-
клучи стечајната постапка спрема должникот ПАД 
Имар Промет с.Витолиште, отворена со решение 
Ст.бр 78/99 од 17.04 2000 година. 

Од Основниот суд во Прилеп. (26433) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст бр. 
100/2000 од 14.07.2000 година, отвори стечајна постап-
ка спрема должникот Претпријатие за трговија "М-
Џона комерц" увоз-извоз, Крушево, П.О., со седиште 
на ул. "Нико Доага" 62, запишан на регистарска влош-
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ка 1-16444 во Окружниот стопански суд во Битола, со 
дејност трговија на мало, со жиро сметка 41110-601-
29845 во ЗПП Филијала - Прилеп. 

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклу-
чува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (26434) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр 
96/2000 од 11.07.2000 година, отвори стечајна постапка 
спрема должникот Приватно претпријатие за произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало "Техно-
унион" извоз-увоз, Прилеп, П.О. со седиште на ул. 
"Јоска Јорданоски" бр. 25, запишан на регистарска 
влошка 1-1755 во Окружниот стопански суд во Бито-
ла, со жиро сметка 41100-601-4912 во ЗПП - Прилеп 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (26435) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст бр. 
99/2000 од 13.07.2000 година, отвори стечајна постапка 
спрема должникот Задруга за производство, услуги и 
трговија "Фока текс" увоз-извоз, Прилеп, П.О., со се-
диште на ул. "Маршал Тито" бр 113, запишан на ре-
гистарска влошка 2-651 во Основниот суд во Битола, 
со дејност производство на облека, со жиро сметка 
41100-601-41021 во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува бидејки истата се отвори пора-
ди престојна неизбежна неликвидност 

По правосилноста на решението имотот што дол-
жникот го има како побарувања од своите купувачи 
"Гранд Марија и Јани" Струмица и ДОО Полимод -
Прилеп, се пренесува на еднакви делови на основачи-
те Петре Секулоски и Милева Секулоска од Прилеп, 
ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 2/21 и Димче Белкоски и 
Неда Белкоска од Прилеп, ул. "Маршал Тито" бр. 113. 

Од Основниот суд во Прилеп. (26436) 

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение 
Ст.бр. 53/99 од 11.07.2000 година, е отворена стечајна 
постапка на должникот ПП "Цингур" с.Љубаништа, 
со жиро сметка 41000-601-44307, што се води при ЗПП 
- самостојна филијала Охрид и истата нема да се спро-
ведува, се заклучува, од причини што имотот на долж-
никот е од незначителна вредност. 

Од Основниот суд во Охрид. (26437) 

Со решение Ст.бр. 9/2000 од 06.07.2000 година, на 
Стечајниот совет во Основниот суд во Охрид, се отво-
ра стечајна постапка над должникот ПП "Винаџал" од 
с Пештани, Охрид, и истата не се спроведува. Отворе-
ната стечајна постапка над должникот ПП "Винаџал" 
од с.Пештани, се заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (26438) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 113/2000 од 28.06.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот 
ПТТУП "Ма-го трејд 97" експорт-импорт, од Струми-
ца, но е одлучено да не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (26439) 

Бр. 60 - Стр. 4125 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст бр. 87/99 од 24 05.2000 година 
е отворена стечајна постапка над должникот З З 
"Младост" п.о. увоз-извоз од с.Борисово, но е одлуче-
но истата да не се спроведува поради немање на имот 
на должникот, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (26440) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст бр 53/2000 од 10.05.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над ПП "Кокан-про-
мет" п.о Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува, поради немање имот на должникот и иста-
та се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (26441) 

Основниот суд во Кичево, со решението СТ.бр. 
44/2000 од 03.07.2000 година, отвори стечајна постапка 
над должникот Трговец поединец за трговија на мало 
Беким М. Сафети "ИКРЕ-ЛЕЗО", со жиро сметка бр. 
40320-601-89017 при ЗПП Експозитура Кичево. 

Се заклучува стечајната постапка над стечаЈНИотч 
должник Трговец поединец за трговија на мало "ИК-
РЕ-ЛЕЗО", ул "Гоце Делчев" бр. 47, Кичево, поради 
немање на средства согласно член 64, став 1 од Зако-
нот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (26443) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр. 114/2000 од 30.06.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот 
Претпријатие за производство, инжинеринг, градежни 
и градежно занаетчиски работи и трговија на големо и 
мало "Балкан промет - 95" од с.Иловица, но е одлуче-
но да истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (26444) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
108/99 и Ст.бр. 73/2000 отвори стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, трговија на го-
лемо и мало и увоз-извоз "Тренд" Златаноски Горги и 
др. ДОО с.Ново Лагово, Прилеп, со седиште во Ново 
Лагово, запишан на регистарска влошка 010079987-3-
03-000 во Основниот суд во Битола, со дејност произ-
водство на конфекција со жиро сметка 41100-601-3600 
во ЗПП - Прилеп 

Стечајната постапка на должникот се отвора на 
ден 14 07.2000 година во 12,00 часот 

За стечаен судија е определена Татјана Сусулеска. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА^ 
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За стечаен управни се определува Ордан Бунте-
ски, дипл.економист од Прилеп, ул "Свети Наум Ох-
ридски" бр. 20, а со телефон 098/417-365. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања 
до стечајниот управник, побарувањата да ги таксираат 
со 600 денари на име судски такси, а да ги уплатат на 
жиро сметка 41100-840-018-3338 - Републички судски 
такси 

Се повикуваат доверителите своите разлачни пра-
ва на подвижните предмети и правата на должникот 
како и разлачните права на недвижностите на долж-
никот што не се запишани во јавните книги (катаста-
рот) и разлачните права на недвижности што се запи-
шани во Јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена 
сметано од објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник во РМ", да ги пријават каЈ стечајниот управни, а 
во пријавата да го означат предметот на кои постои 
разлачното право, начинот и основата на засновање 
на тоа право како и обезбеденото побарување 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да не ги исполнуваат директно на должникот 
туку на стечајниот управник за стечајниот должник. 

Се закажуваат испитно и извештајно рочиште за 
ден 5.10 2000 година во 10,00 часот, судница голема са-
ла, Основен суд во Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп. (26447) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Кичево под Ст.бр. 43/2000 од 14 07.2000 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Претпри-
јатие за трговија на големо и мало "Кристина", со жи-
ро сметка 40320-601-74465, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот, за-
ради што и се заклучи 

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

По правосилноста на решението, горенаведениот 
стечаен должник ќе се брише од Регистарот на прет-
пријатијата. 

Од Основниот суд во Кичево (26456) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд I Ст бр. 81/2000 од 20 07.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над правното лице -
должникот Друштво со ограничена одговорност за 
внатрешна и надворешна трговија "Папирпромет" 
Скопје, со седиште на ул. "Градски зид" бр. 5, локал 5, 
и жир9 сметка бр. 40100-601-113431. 

За стечаен управник се определува Симон Михај-
ловски од Скопје "АТА" ТП Биро, ул "Белишка" бр 
18 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на 
недвижностите на должникот што не се запишани во 
Јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управни 
Во пријавата мора да се означи предметот над кој пос-
тои разлачно право, начинот и основата на засновање 
на правото, како и обезбеденото побарување Довери-
телот кој без оправдани причини намерно ќе пропуш-
ти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето 
на пријавата одговара за штетата КОЈ а поради тоа би 
можела да настане. 

Се закажува рочиште на собир на доверители - за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на Собрание на доверителите на кое врз 
основа на извештајот на стечајниот управник, довери 
телите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на по-
стапката (извештајно рочиште) кое ќе се одржи на 
04 10 2000 година во 11,00 часот во соба бр, 45. 

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 
"Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26497) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1 Ст бр 61/2000 од 17 07 2000 годи-
на е поведена претходна постапка над ДОО за произ-
водство на стаклорезачки и стаклобрусачки услуги 
"Стаклопан" од Скопје, со седиште на ул. "50-та Диви-
зија" бр. 16. 

За стечаен судија се определува судијата Дејан 
Костовски - судија на овој суд. 

За привремен стечаен управни се определува Си-
мон Михајловски од Скопје, со седиште на ул."Белиш-
ка" бр 18, Скопје. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да 
го заштити и одржува имотот на должникот да про-
должи со водењето на претпријатието на должникот 
со донесување на Одлука за отворање на стечајна по-
стапка и да испита дали од имотот на должникот може 
да се намират трошоците по постапката. 

Се повикува должникот да му овозможи на при-
времениот управник да влезе во неговите деловни 
простории за да може да ги спроведе потребните деј-
ствија како и да му допушти увид во трговските книги 
неговата деловна документација. 

Решението да се објави во "Службен весник на 
РМ" на огласната табла во судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. - (26498) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I СТ.бр. 47/2000 од 04.07.2000 го-
дина над Трговското друштво за градежништво, 
инжињеринг, трговија и услуги "Кан кан инжинеринг" 
Ацо ДООЕЛ од Скопје, со седиште на ул. "Народен 
фронт" бр. 13 и жиро сметка 40100-601-392032, истата 
не се спроведува и се заклучува. 

Да се објави во "Службен весник на РМ" и на ог-
ласната табла во судот. 

По правосилноста на решението правното лице да 
се брише од Трговскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26257) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Ст.бр. 60/2000 од 18.07.2000 го-
дина е поведена претходна постапка на постапка на 
постапката за утврдување на причините за отворање 
на стечајната постапка над должникот "Колектив" 
АД за пластични и галантериски производи, со седиш-
те на ул. "1403" бр. 3, Ѓ.Петров, Скопје, со жиро смет-
ка 40120-601-10329 и се определуваат мерките за обез-
бедување со тоа што е определен привремен стечаен 
управник, лицето Зоран Илиќ од СкопЈе, ул. "Кеј 13-
ти Ноември" бр. 14-28, Скопје, кој е задолжен да го 
штити и одржува имотот на должникот да продолжи 
со водење на претпријатието на должникот, се до до-
несување на одлуката за отворање на стечајната по-
стапка ќ да испита дали од имотот на должникот може 
да се намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот и долж-
никовите солидарни содружници и гаранти без одлага-
ње да ги исполнат своите обврски кон должникот. 

Против ова решение за определување на мерки за 
обезбедување и поведување претходна постапка по-
себна жалба не е дозволена. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26369) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II СТ.бр. 830/96 од 07.07.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ 
"Агрокомерц" ДОО од Скопје, ул. "Илинденска" бр. 
63. 

За стечаен судија е одредена Зорица Илиовска, су-
дија при ОВОЈ суд 
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За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчинов-
ски од Скопје, ул. "Љуба Петровиќ" бр. 8, телефон 
617-547. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот долж-
ник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 де-
на по објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ" до стечајниот совет со пријава во два примерока 
со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема стечајниот должник, без одлагање, ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања се 
закажува на ден 19.09.2000 година во 8,20 часот, соба 
бр. 44 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26379) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I СТ.бр. 45/2000 од 13.07.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над правното лице -
должникот "ОГНОМАК" од Скопје, со седиште на 
ул. "Дренак" бб и жиро сметка 40100-601-38045. 

За стечаен управник се определува Радослав Кип-
ровски од Скопје, со седиште на бул. "АСНОМ" бр. 8-
3-36. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и правата на должникот, 
како и доверителите кои имаат разлачни права на не-
движностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управни. Во прија-
вата мора да се означи предметот над кој постои раз-
лачно право, начинот и основата на засновање на пра-
вото, како и обезбеденото побарување. Доверителот 
кој без оправдани причини намерно ќе пропушти да 
поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на 
пријавата одговара за штетата која поради тоа би мо-
жела да настане. 

Се закажува рочиште на собир на доверители - за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
и рочиште на Собрание на доверителите на кое врз 
основа на извештајот на стечајниот управник, довери-
телите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на по-
стапката, (извештајно рочиште) кое ќе се одржи на 
28.09.2000 година во 12,00 часот, во соба бр. 45. 

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 
"Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26531) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 637/2000 од 19.07.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало "Т.Ѓ. Еуротехна" п.о. експорт - импорт од Ско-
пје, ул."Црвени Брегови" бр. 5 а, Скопје, со жиро сме-
тка 40100-601-88345. 

За ликвидатор се определува лицето Симон Михај-
ловски, ул. "Македонска Преродба" бр. 10, Скопје. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26496) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 448/2000 од 16.06.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и промет на големо и мало 
"Флуид" од Скопје, ул."Иван Цанкар" бр. 155 а, Ско-
пје, со жиро сметка, 40120-601-281433. 

За ликвидатор се определува лицето Андоновски 
Митко, ул. "Исаја Мажовски" бр. 36/2-2, тел. 335-634. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26253) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л. бр. 1727/2000 од 05.07.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должник-
от Претпријатие за промет "Ви - Ва" д.о.о. експорт -
импорт од Скопје, ул."29 Ноември" бр. 54, Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-165762. 

За ликвидатор се определува лицето Митко Андо-
новски, ул. "Исаја Мажовски бр. 36/2-2, Скопје. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26532) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1222/99 од 13.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за економско - комерцијален сервис 
"ЕККО - С" експорт - импорт од Скопје, ул."1469/4-6" 
Скопје, со жиро сметка 40110-601-78672. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Вели-
чковски, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10, Скопје. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26572) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 1030/99 од 22.09.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
" Асса - Компани" д.о.о. увоз - извоз од Скопје, ул. "Ге-
миџиска" бр. 137 б, Скопје, со жиро сметка 40110-601-
195174. 

За ликвидатор се определува лицето Атанас Јоси-
фовски, ул."Гемиџиска" бр. 137 б, Скопје. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26541) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште построено на 

КП бр. 448/4, план 3, скица 9, на м.в. "Кисела Јабука", 
нива четврта класа, со вкупна површина од 401 м2, 
сопственост на Тони Гичевски од Скопје, според П Л 
бр. 3032 за КО Волково, за цена од 300,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" ,бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (26275) 

Се продава 1/3 идеален дел од недвижен имот -
земјоделско земјиште, построено на КП бр. 733/1, м.в. 
"Цигански Гробишта", култура - нива, класа 5, со по-
вршина од 5235 м2, КО Радишани, сосопственост на 
Чочоровски Златко, за цена од 383.900,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудава, во спротивно го губат правото на 
првенство на купување. 

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

(26391) 

Рустемоски Осман Алил од Прилеп, ул. "Дравска" 
бр. 18, врши продажба на својот недвижен имот 
заведен во ИЛ бр. 1628 за КО Варош, КП бр. 2659, во 
м.в. "Ѓердан", култура - нива 4 класа, во површина од 
13086 м . 

Купопродажната цена на погоре наведениот имот 
изнесува 90.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чии земјишта се граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Дано Рошкоски, бул. "Гоце Делчев" 
зграда Македонија, локал 14, Прилеп (26407) 

Се продава земјоделско земјиште на: КП бр. 367, 
дел 2, план 005, скица 3, во м.в. "Падината", култура 
11000 - нива, класа 3, во површина од 427 м2 и на КП 
бр. 369, дел 2, план 005, скица 003, во м.в. "Гробишта" 
култура 11000 - нива, класа 3, во површина од 5682 м^ 
или вкупна површина од 6109 м2, евидентирано во ИЛ 
бр. 970, КО Глишиќ, издаден од РГУ Одделение за 
премер и катастар Кавадарци, сопственост на Ореш-
ков Јован Паско од Кавадарци, ул. "Егејска" бр. 25-а, 
за вкупна купопродажна цена од 100.000,00 денари. 

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

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Сто-
јаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (26409) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на 
КП бр. 656, план 004, скица 007, на м.в. "Црешнево", 
класа 3, со површина од 7502 м2, видно од ИЛ бр. 143, 
за КО Возарци, сопственост на Горѓи Волчев од Кава-
дарци, ул. "Блажо Алексов" бр. 10, а за цена од 
100.000,00 денари 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-

ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со се-
диште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(26409) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на 
КП бр. 2922/4, план 011, скица 076, на м.в. "Тенеджи-
ца", класа 5, со површина од 2705 м2, видно од ИЈ1 бр. 
1211 за КО Росоман, сопственост на Цвета Зафирова 
од Кавадарци, ул. "Браќа Џунови" бр. 52, за цена од 
30 000,00 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со 
седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно 
ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(26410) 

Се продава 1/5 идеален дел од: 1. земјиште на КП 
бр. 178, план 3, со површина 3186 м2, м.в. "Бавчи" нива 
3 класа; 2 земјиште на КП бр. 179, план 3, со површи-
на 371 м2, м.в. "Бавчи", шума 1 класа, 3. земјиште на 
КП бр 212, план 3, со површина 2710 м2, м в "Палче-
ница", лозје 2 класа; 4. земјиште на КП бр. 213, план 3, 
со површина 602 м2, м.в. "Палченица", нива 1 класа; 5. 
земјиште на КП бр. 430, план 5, со површина 3279 м2, 
м.в. "Паланка", шума 2 класа; 6. земјиште на КП бр. 
182, план 3, со површина 1743 м2, м.в. "Бавчи", нива 2 
класа' 7. земјиште на КП бр. 182, план 3, со површина 
500 м , м.в. "Бавчи", двор; 8. земјиште на КП бр. 452, 
план 6, со површина 9106 м2, м.в. "Песоци", нива 2 кла-
са. 

Имотот е заведен во ИЛ бр. 556, 670 и 930 за КО 
Градско, сопственост на Василевска Марица од Скоп-
је, и се продава за цена од 60.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Миодраг Стојановски, ул. "Гоце Делчев" 
бр. 4, Велес. (26411) 

Се продава недвижен имот и тоа: пасиште 4 класа, 
во површина од 6814 м2, на КП бр. 503, план 8, скица 9, 
во м.в. "Рамниште", за КО Ветерско, кој се води во 
ИЛ бр. 26 од 17.07.2000 година, издаден од РГУ Одде-
ление за премер и катастар Велес, сопственост на До-
бринка Манева, со живеалиште во с.Ветерско, Драги 
Маневски, со живеалиште во с.Ветерско, Иванка То-
тева со живеалиште во Градско, Трајче Маневски со 
живеалиште во Стајковци, Скопје и Јованче Манев-
ски, со живеалиште во с.Ветерско, Градско, за сума во 
износ од 4000 ДЕМ. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Славјанка Андреева, со седиште во Велес, 
ул. "Борис Карпузов" бр. 2. (26416) 

Се продава земјоделско земјиште, катастарска 
култура нива 3 класа, на КП бр 325, во м.в. "Горели-
ца", КО Секирци, во површина од 2023 м2 и ливада 3 
класа, на КП бр. 361, во м.в. "Горни Завој", во по-
вршина од 1237 м2, заведени во ПЛ бр. 299 за КО Се-
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кирци, сопстве.ност на Мирчески Виданов Славе, со 
живеалиште во Белград, на ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 
29, за цена од 6 2.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите кои граничат со погоренаведеца-
та парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во " Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно 
го губат на прв енство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (26418) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
5866/3, на м.в. "Дреновац", пасиште 7 класа во повр-
шина од 601 м ? и пасиште 6 класа, во површина од 350 
м2, опишани во ПЛ бр. 881, на КО Тетово, за цена од 
150.000,00 денари, сопственост на Ќамили Шукри Али-
веби од Тетово, ул. "М.Ацев" бр. 23. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и сос,едите чии земјишта се граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

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

(26420) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа' КП бр. 
7970, на м.в. "јКлуково" нива 4 класа, во површина од 
5066 м2, опишгшо по ПЛ бр. 9122, на КО Тетово, за це-
на од 372.000,00 денари, сосопственост на Билали 
Азем Исни и Билали Азем Неџат од с.Г.Речица - Те-
тово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чии земјишта се граничат со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

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

(26421) 

Стојаноска Марија од Прилеп, ул. "Будимаш" бр. 
16 и Пиштолова Лилјана од Прилеп, ул. "Трајко Сан-
дански" бр. 11 „ го продаваат својот недвижен имот, 
заведен во ПЛ бр. 1415, за КО Варош, КП бр 1058/2, 
м в. "Тополка", нива 3 класа, површина 5621 м2, секоја 
полага право на сопственост на 1/2. 

Купопродажната цена на наведениот имот изне-
сува 40.000,00 денари вкупно или по 20.000,00 денари 
поединечно 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Славејко" 
бр. 8, Прилеп (26423) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
839, ливада на м.в. "Ограде" 4 класа, во површина од 
1767 м2, опишано по ПЛ бр. 412 на КО Камењане, соп-
ственост на Ше:риЉи Џемаил од с.Камењане - Тетово, 
за цена од 883.300,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и с,оседите чиј недвижен имот се граничи 
со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул "ЈНА" бр. 41/А, Тето-
во. (26424) 

Се продава земјоделско земјиште, идеална 1/13 од 
КП бр 811, м.в. "Млака", шума 5 класа, со површина 
од 4051 м2, заведена во ГОГ бр. 48 за КО Матка, сопст-
веност на Петровски БлагоЈа од с.Матка, Скопје, за 
цена од 28.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите на предметната парцела во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот, писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство на купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (26345) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
602/3, план 4, скица 11, во КО Волково, м.в. "Креме-
њарник", нива 4 класа, со вкупна површина од 3617 м2, 
сопственост на Делевска Роксанда, Миличински Љу-
бомир и Миличински Златко од Скопје, според ПЛ бр. 
3020 на КО Волково, за цена од 310,00 денари за м2 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите на предметната парцела во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот, писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство на купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје (26365) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во општина Чаир, ги известува сосопствениците, заед-
ничките сопственици и сопствениците на граничните 
парцели, со парцелата КП бр. 5724/6, нива во м.в. "Ба-
ра ", со површина од 710 м2, КО Кучевиште, дека соп-
ственикот на наведената парцела Митрев Михајло, ја 
продава наведената парцела, по цена од 300,00 денари 
по м2. Доколку наведените лица сакаат да го користат 
првенственото право на купување предвидено во За-
конот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 
30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат 
купопродажната цена во нотарски депозит. Во спро-
тивно продавачите ќе ја продадат на друг купувач. 

(26380) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следниве документи: 

Пасош бр. 1117628 на име Милеска Павлина, ул. 
"Климетица"бр. 2, Струга. (22415) 

Пасош бр. 0360123 издаден од УВР - Скопје на име 
Ѓорѓиевска Биљана, ул."Т. Ц. Мерџан" бр. 31, Скопје. 

Пасош бр.790026/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Смилковска Љубица, ул."В.С.Бато"бр.35/2-21, Скопје. 

Пасош бр.1367547 на име Христова Сузана ул."Ки-
рил и Методиј "бр. 32, Кочани. ^ (26449) 

Пасош бр. 1385528 на име Христов Ѓеорги ул. "Ки-
рил и Методиј" бр. 32, Кочани. (26450) 

Пасош бр. 0040195 на име Пендев Васил ул. "ЈНА" 
бр. 33, Кавадарци. (26457) 

Пасош бр.0866744/96 издаден од УВРСкопје на име 
Светиева Марија, ул. "Будимпештанска"бр.16б,Скопје. 

Пасош бр.813955/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Ѓорѓиевски Стефко, с. Марино ул. 409 бр. 9, Скопје 

-Пасош бр. 0902448 на име Биљароски Сашо ул."Б. 
Спиркоски" бр. 17, Прилеп. (26463) 

Пасош бр. 828347 на име Нуредини Рафис, Тетово. 
Пасош бр. 1160966/98 издаден од УВР Тетово на 

име Алију Џемаил с. Орашје, Тетово. (26470) 
Пасош бр. 408392/94 издаден од УВР Тетово на име 

Џабири Таџидин, ул. "Љуботенска" бр.89, Тетово.26471 
Пасош бр. 1257020/99 издаден од УВР - Скопје на 

име Исуф Мустафа, с. Арачиново, Скопје. (26472) 
Огласот објавен во Сл.весник бр. 54/2000 за пасош 

бр. 1288390/99 се сторнира издаден од УВР - Скопје на 
име Сулејман Алија, ул."Ѓ.Томовски"бр. 35, Скопје. 



Стр. 4124 -Бр 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 јули 2000 

Пасош бр.1402018 издаден од УВР-Гостивар на име 
Имери Шпенд, ул."Н. Парапунов"бр. 257, Гостивар. 

Пасош бр.456575 издаден од УВР - Гостивар на име 
Имери Абдулбари, ул. "Н.Парапунов"бр.257, Гостивар. 

Пасош бр. 456574 издаден од УВР - Гостивар на 
име Имери Јшрије ул."Н. Парапунов"бр.257,Гостивар. 

Пасош бр. 1402016 издаден од УВР-Гостивар на име 
Имери Ардиан, ул."Н.Парапунов"бр. 257, Гостивар. 

Пасош бр.489013 издаден од УВР-Куманово на име 
Тасевски Драган, ул."Ѓ.Салај"бр. 2, Куманово. (26480) 

Пасош бр. 1041008 издаден од ОВР Делчево на име 
Манасиевски Винко, с. Саса, Делчево. (26482) 

Пасош бр. 0028500 издаден од УВР Битола на име 
Силвана Стојановска, с Дихово, Битола. (26483) 

Пасош бр.0028499 на име Стојановски ТанасаКи, 
ул." Борис Стрезов" бр. 56, Битола. (26484) 

Пасош бр. 599553 издаден од ГУВР Скопје на име 
Османи Џемшит, с. Радуша, Скопје. (26485) 

Пасош бр. 387988/94 издаден од УВР Скопје на име 
Ристески Владимир, ул."Пржино"бр. 70, Скопје. 26486 

Пасош бр. 896о48/96 издаден од УВР Скопје на име 
Беба Факовиќ, ул."Ордан Чопола"бр. 9, Скопје. 26487 

Пасош бр. 1146489 издаден од ОВР Делчево на име 
Попов Мирослав, с.Тработивиште, Делчево. (26488) 

Пасош бр. 0611931 издаден од ОВР Битола на име 
Сулејмановски Бејхан, с. Кукуречани, Битола. (25635) 

Пасош бр. 0986696 издаден од ОВР Битола на име 
Јусуфовска Несиме, с.Кукуречани, Битола (25636) 

Пасош бр. 0251107 издаден од ОВР Гостивар на 
име Зењили Музафер, с.Скудриње,Гостивар. (19600) 

Пасош бр. 1162357 издаден од УВР штип на име 
Џиков Ангелче, с. Таринци, Штип. (26499) 

Пасош бр. 93761 издаден од ОВР Гостивар на име 
Ваидин Џабири, с. Корито, Гостивар. (26500) 

Пасош бр. 918593 издаден од ОВР Неготино на име 
Ристовска Невенка, ул."Ѓоко Мишев "бр. 16,Неготино. 

Пасош бр. 137550/93 издаден од ОВР Струга на име 
Истрефи Делал, с. Велешта, Струга. (26511) 

Пасош бр. 288826 на име Пеева,Љубица, Штип. 
Пасош бр. 288605 на име Пеев Ѓорги, Штип.(26513) 
Пасош бр.873114/96 издаден од ГУВР - Скопје на 

име Емини Амет, с. Брест, Скопје. (26520) 
Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 

34/2000 за пасош бр.1219004/99 на име Ерван Селами, 
се сторнира издаден од ГУВР - Скопје на име Ерфан 
Селами, ул."Дижонска"бр.7/24, Скопје. (26528) 

Пасош бр.721926 издаден од ГУВР - Скопје на име 
Авдија Хајредин, ул."Х.Т.Карпош" бр.55-б, Скопје. 

Пасош бр.1164432/98 издаден од ГУВР-Скопје на 
име Авни Мемишовски, с. Патишка Река,Скопје.26533 

Пасош бр. 115573 издаден од ОВР Струга на име 
Салоски Субија, с. Октиси, Струга. (26534) 

Пасош бр. 0374603 издаден од ОВР Виница на име 
Весна Петрова, ул. "Ѓорче Петров "бр. 6, Виница.26535 

Пасош бр. 1198364 издаден од ОВР Гостивар на 
име Бесник Рецепи, с. Горна Бањица, Гостивар.(26537) 

Пасош бр. 1035475 издаден од ОВР Битола на име 
Трајко Чавдабовски ул "16 та"бр. 34а, Битола. (26538) 

Пасош бр. 0710445 издаден од УВР Прилеп на име 
Стојаноска Елизабета, ул."Ореовечка"бр. 5, Прилеп. 

Пасош бр. 0260546 издаден од УВР Прилеп на име 
Стојановски Горан, ул."Ореовачка"бр. 5, Прилеп. 

Пасош бр.822410 издаден од УВР - Велес на име 
Горанчо Дамески, ул."Вера Циривири" бр. 153, Велес. 

Пасош бр.822409 издаден од УВР-Велес на име Ал 
ександар Дамески, ул. "Вера Циривири "бр 153, Велес. 

Пасош бр.434631/94 издаден од ГУВР - Скопје на 
име Костадиновски Зоран, ул "Трифун ХаџиЈанев" бр. 
2/2-4, Скопје. (26549) 

Пасош бр.1001003/97 издаден од УВР - Тетово на 
име Садри Мемеди, с. Камењане, Тетово. (26553) 

Пасош бр.991369 издаден од УВР-Велес на име Бо-
шковски Зоран, ул." Н.Ѓеоргиева-Дуња" бр 22, Велес 

Пасош бр. 1300653 издаден од ОВР Крива Паланка 
на име Љиљана Стеванова, ул. "Коце Металец "бр. 12, 
Крива Паланка. (26640) 

Даночна картичка бр. 5007987110824 на име Мусли 
Алији, с. Падлиште, Гостивар. (20552) 

Чекови од бр. 130004029737 до 130004029755 од тек-
овна сметка бр.4010825 издадени од Поштенска штед-
илница -Скопје, на име Трајаноски Дејан, Кичево. 

Работна книшка бр. 13893 на име Каранфиловска 
Даниела, ул."С.Арсов"бр. 35, Ресен. (26448) 

Работна книшка на име Стојан Јосифов с. Сокола-
рци, Кочани. (26451) 

Работна книшка на име Сабедин Цафери с Липко-
во, Куманово. - (26453) 

Работна книшка на име Гоце Јакимовски, ул. "Ди-
митар Арсов", Крива Паланка. (26454) 

Работна книшка на име Стојанов и Петко с. Брве-
ница, Тетово (26468) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Туркан 
Узеири, Скопје. (26473) 

Чекови од бр. 4000163 до 4000172 (од тековна смет-
ка бр. 3110420 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Силјановски Никола, Скопје. (26474) 

Работна книшка на име Томи Ванчовски, Скопје. 
Работна книшка на име Бучковски Раде, Скопје. 
Работна книшка на име З. Нико лотски, Скопје 
Работна книшка на име Каролина Ефтимова с. Ра-

клиш, Прилеп. (26502) 
Работна книшка на име Тони Андоновски ул. "То-

шо Арсов" бр. 45, Кочани. (26504) 
Работна книшка на име Немај лоска Дј ул са де, Охрид. 

Работна книшка издадена од во Скопје на име Тра-
јковски Трајко, СкопЈе (26518) 

Работна книшка издадена од во Скопје на име Вал-
ентина Дамевска, Скопје. (26519) 

Работна книшка издадена од во Скопје на име Ко-
роскоска Мира, Скопје. (26536) 

Работна книшка издадена од во Скопје на име Бен-
квик Асанов, ул."Виетнамска" бр. 58, Скопје (26555) 

Свидетелство и диплома на име Сладиновска Гор-
дана, Штип. (26455) 

Свидетелство за 7 одд. на име Судевски Благојче с. 
Крклино, Битола. (26462) 

Свидетелства од 1 до 4 одд. издадени од ОУ "Коле 
Неделковски" на име Шешова Надица, СкопЈе. (26494) 

Свидетелство за 8 одд. на име Немири Сафрије, Го-
стивар. (26507) 

Диплома за фотограф издадена од "Димитар Влах-
ов" на име Трајкоски Михајло, Скопје. (26492) 

Диплома за угостител издаден од Угостителско уч-
илиште на име Трајкоски Михајло, Скопје. (26493) 

Чекови од бр. 4000163 до 4000172'од тек. сметка бр. 
013064768 издадени од Комерцијална банка на име Се-
љаноски Бошко, Скопје. (26495) 

Чекови од бр.2099353 до 2099357 од тековна сметка 
бр. 22779 издадени од Комерцијалнг1 банка а.д.-СкопЈе 
на име Парат Ј1енче, (Скопје. (26526) 

Чек бр. 0010004840826 од тековна сметка бр. 12900 
914 издаден од Комерцијална банка а.д.-Скопје на име 
Чкламовска Билјана, Скопје. (26530) 

Чекови од бр.0060004073094 до 0С160004073098 од те-
ковна сметка бр.109806-17 издадени од Комерцијална 
банка а д.-Скопје на име Димчевски Слаѓан, Скопје 

Чек бр. 00042190174134 на име Шароњева Лилјана, 
ул."Ленинова"бр. 14, Радовиш. (26503) 

Чековна картичка бр 10476/05 и здаден од Стопан-
ска банка на име Владо Петковски, Штип. (26508) 

Здравствена книшка на име Тотиќ Ханијо Јасмина, 
с. Житоше, Прилеп. (26465) 

Даночна картичка на име ДООЕЛ"Универзал ко-
мерц", Струмица. (26461) 

Дозвола - АДР Цертифакт бр 482 за превоз на оп-
асни материјали издаден од Министерство за сообраќ-
ај - Скопје на име Иванов Зоран, ул "Н.Русински" бр 
3/2-24, Скопје. (26442) 

Изгубена книшка на име Огнат Лазаревски с. Стр-
исовци, Штип. (26506) 

Тековна книшка и чекови од бр.'00050005119768 до 
0050005119773 и Еурокртичка издадени од Комерција-
лна банка а.д. - Скопје на име Блажеска Снежана, ул. 
"Н.Фронт" бр.9/3-26, Скопје. (26510) 

Избирачка легитимација на име Спасовски Борче, 
ул. "^Михајловски"бр. 9/2-11, Скопј е. (26501) 
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Избирачка легитимација издадена од СО "Карп-
ош" - Скопје на име Сребре Василевски, ул."О. Нико-
лов" бр. 162 А, Скопје. (26516) 

Избирачка легитимација издадена од СО "Карп-
ош" - Скопје на име Радослава Босилевска, ул. "Пири-
нска" бр. 162-а, Скопје. (26517) 

Избирачка легитимација издадена од СО "Центар" 
Скопје на име Булент Ариф, ул."Челопек"бр 74а, 
Скопје. (26521) 

Избирачка легитимација издадена од СО "Гази Ба-
ба" - Скопје на име Исмаил Ариф, ул. "Р Ковачевиќ" 
бр 163/2-3, Скопје. (26522) 

Избирачка легитимација издадена од СО "Гази Ба-
ба" - Скопје на име Санија Ариф, ул. "А.Попов" бр. 
163/2-3, Скопје. (26523) 

Избирачка легитимација издадена од СО "Гази Ба-
ба" - Скопје на име Фета Ариф, ул. "А.Попов" бр. 
163/2-3, Скопје. (26524) 

ОГЛАС ЗА НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ 
НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

Друштвото за производство, трговија и услуги 
"Електрон л ает" Мирослав и др. ДОО експорт-импорт 
од Скопје, ул. "Наум Охридски" бр. 14, Скопје, има на-
мера да изврши намалување на основната главнина на 
друштвото, така што вкупниот износ на основната 
главнина на друштвото ,од 329.400,00 денари, се нама-
лува за износ од 109.800,00 денари или 3.600 ДЕМ во 
противвредност, така што вкупната вредност на ос-
новната главнина на друштвото со извршеното изме-
рено намалување на основната главнина ќе изнесува 
219.600,00 денари или 7.200 ДЕМ во противвредност. 

Се повикуваат сите доверители во рок од 90 дена 
да ги пријават своите побарувања. 

Друштвото е согласно врз основа на побарувањата 
на доверителите да им го исплати побарувањето или 
да им даде гаранција дека побарувањето ќе биде ис-
платено. (26348) 

ОБЈАВА ЗА ЗАПИШАНИ И КУПЕНИ 
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

АД "Дејмон-Горица" - Виница, преку јавен повик 
издаде Н-ра емисија на хартии од вредност во вредност 
од 500.000 ДЕМ. 

Објавените хартии од вредност во определениот 
рок се целосно запишани и купени од Компанијата 
Интабекс Холандија БВ. 

Теле-факс за контакт 360-832 
АД Дајмон-Горица - Виница. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10, член 14 став 1 и член 17 од 
Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" 
бр. 26/98) и Одлуката за јавната набавка, Комисијата 
за јавни набавки на МЈП Проаква - Струга објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07/24/2000 
ГРАДЕЖНО-ИНСГАЛАТЕРСКИ РАБОТИ ЗА ИЗГ-
РАДБА НА УЛИЧНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

ЗА НАСЕЛБА ЛАГАДИН - ОХРИД 

1. НАБАВУВАЧ 
Меѓуопштинско Јавно претпријатие " Проаква", со 

седиште на КеЈ "8-ми Ноември" бб 96330 Струга. 

2. ПОНУДУВАЧИ 
Право на учество на отворениот повик имаат сите 

заинтересирани тамошни правни и физички лица, кои 
се регистрирани за изведување на улични канализа-
циони системи, об јекти во ниско градба и хидро град-
ба. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 
Набавка, транспорт и монтажа на канализациони 

поливинил хлоридни ПВЦ цевки и градежно-инстала-
терски работи како што се изведба на ревизиони и 
каскадни канализациони шахти за проектот, Улична 
фекална канализација за населба Лагадин - Охрид. 

' Деталната тендерска документација може да се по-
дигне во просториите на носителот на проектот МЈП 
"Проаква" Струга, во Охрид секој работен ден од 8 до 
15 часот на тел. за контакт за Охрид 096 34 464 

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- Технички квалитет, функционални карактеристи-

ки, 
- цена, крајна (со засметан данок на додадена вред-

ност на производи и услуги, царински и други давач-
ки), фиксна (непроменлива до конечното исполнува-
ње на договорот) и искажана во Американски долари 
УСД, 

- Профактури или понуди од производителите на 
понудената опрема со комплетен опис на опремата, 
сертификат на потекло на цевките и другата опрема 
која ќе се инсталира, спрема бараните технички ка-
рактеристики, крајна цена, рок на испорака, важност 
на профактурата/понудата и т.и., 

- Начин на плаќање, 
- Рок на изведување на работите, 
- Времетраење на гарантен период, 
- Податоци за постгарантен период. 
Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени 

податоци и, "Дел Б" од тендерската документација со 
пополнети: 

1. Предмер на опремата, материјалот и работната 
рака, со внесени единечни и вкупни цени за сите наве-
дени позиции, и збирка рекапитулација потпишана од 
страна на овластено лице на понудувачот и печат. 

2. Дополнителни информации, вклучително: План 
за реализација работите (Табела I), План за плаќање 
на средства (Табела И), и подизведувачи на понудува-
чот (Табела III). 

3. Формулар за понуда. 
Односно, понудите во кои изнесените податоци не 

се искажани на конкретен начин ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да бидат оценети. 

Комплетната содржина на понудата, техничките 
спецификации и количините се дефинирани со тен-
дерската документација. 

Тендерската документација (Дел Б) е составен дел 
на понудата. 

5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-
НУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА 
ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

Извод од регистрација на дејности за набавка и 
промет со опрема, изведување на канализациони 
системи и објекти во нискоградба и хидроградба, 
Документ за бонитет на понудувачот издаден од 

носителот на платен промет согласно со Правил-
никот за содржината на документот за бонитет 
("Службен весник на РМ" бр. 32/98, бр. 55/98), 
Доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-

дација (извод од судски регистар за поведена пос-
тапка за стечај - Потврда од надлежен Основен 
суд), 
Доказ дека со правосилна пресуда не му е 

изречена мерка на безбедност - забрана на вршење 
на дејност (извод од судска евиденција - Уверение 
од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци), 
Доказ за техничка способност на понудувачот и 

тоа: 

1. Список на главни испораки и извршени услуги 
од сличен вид во последните пет години со износитге, 
датумите и примачите, 

2. Сертификат од надлежна институција за контро-
ла на квалитет на производот, со кој се потврдува со-
образноста со дадените спецификации или стандарди 
за набавките. 



Стр 4126 -Бр 60 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 Јули 2000 

Сите документи кои Ј а сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или во заверен препис, со исклучок на 
изводот од регистрација на дејностите кој може да се 
достави како незаверена копиЈа. 

6. КРИТЕРИУМИ КОИ ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВА-
АТ ПРИ ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ, А 
КОИ СЕ РАНГИРАНИ И КВАНТИФИЦИРАНИ 
НА СЛЕДНИОТ НАЧИН 

(1) цена на предметот на 
набавката/изведувањето 
на работите/услугите: 65 поени 

(2) рок на испорака и извршување 
на работите/услугите 10 поени 

(3) начин на плаќање 5 поени 
(4) технички квалитет, функционални 

карактеристики 20 поени 

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ: 

7.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи во 
просториите на МЈП "Проаква" - Струга, на ден 17 
август 2000 година во 12 часот. Претставниците на по-
нудувачите, согласно со член 29 став 2 од Законот за 
Јавните набавки, треба на Комисијата за јавни набавки 
да и предадат писмено овластување од понудувачот за 
нивно учество на јавното отворање. 

7.2. Рок на доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на отворениот повик, во пос-
ледното средство за јавно информирање. 

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

7.4. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна 
на овластено лице на понудувачот. Документите кои 
се составен дел на тендерската документација а треба 
да се приложат во доставената понуда (дел. Б), се по-
полнуваат со мастило. 

7.5. Понудите кои н се доставени во предвидениот 
рок, како и оние кои не се изработени според пропо-
зициите на овој отворен повик и тендерската докумен-
тација нема да бидат оценувани. 

7.6. Понудата и другата документација се испраќа 
во затворен коверт кој содржи уште два затворени и 
запечатени коверти. Комплетната понуда треба да би-
де без прецртани, подвлечени или избришани зборови, 
а во краен случај, одредените корекции треба да бидат 
парафирани од овластеното лице. 

На надворешниот коверт во горниот лев агол тре-
ба да стои ознака "не отворај" и број на јавниот по-
вик, а во средината фирма и седиште на носител на 
проект'. На надворешниот коверт не треба да стои ни-
каква друга ознака врз основа на која би можело да се 
идентификува понудувачот 

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со 
финансиската документација пополнета и носи ознака 
"понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи тех-
ничката документација и носи ознака "документаци-
ја". / 

На двата внатрешни коверти треба да стои фирма 
(име) и седиште (адреса) на испраќачот - понудувачот. 

7.7. Понудите, согласно со член 52 од Законот за 
јавни набавки, можат да се достават преку пошта на 
адреса на ул "Кеј 8 Ноември бб 96330 Струга", да се 
предадат во архивата на ПЈП "Проаква" Струга (нај-
доцна до 15 часот секој работен ден) не покасно од 
предвидениот рок за предавање на понудите. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 11 од Законот за акцизите 
("Службен весник на РМ" бр. 78/93, 70/94,14/95, 42/95, 
71/96,5/97,36/97,7/98,63/98,39/99,43/99,9/2000,25/2000), 
Директорот на Друштвото за трговија "ФИЛИП МО-
РИС СКОПЈЕ" ДООЕЛ, Скопје на 24 јули 2000 годи-
на ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ 

ЦЕНИ НА ЦИГАРИТЕ МАРЛБОРО 

Член 1 
Се утврдува малопродажна цена на цигарите за па-

кување од 20 парчиња и тоа: 
1. Марлборо КС Бокс 85,00 денари, 
2. Марлборо Лајте КС Бокс 85,00 денари. 

Член 2 
Во цените на цигарите е содржан и данокот на до-

дадена вредност. 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе се при-
менува од 01 август 2000 година. 

Директор, 
дипл. есс Коста Кипровски, с.р. 
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