
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 
Македонија11 излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

2880. 
Врз основа на член 75, ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, Претседателот на Република 
Македонија и Претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ И ПРАВА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за подвижни предмети и права, 

што-Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 23 9ктомври 2000 година. 

Број 07-4218/1 Претседател 
23 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајовски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЗАЛОГ НА ПОДВИЖНИ 
ПРЕДМЕТИ И ПРАВА 

Член 1 
Во Законот за залог на подвижни предмети и пра-

ва ("Службен весник на Република Македонија" број 
21/98 и 48/99), во членот 8 став 1 зборот "регистриран" 
се брише. 

Ставот 2 се брише. 
Во ставот 5 кој станува став 4, броевите "3 и 4" се 

заменуваат со броевите " 2 и 3". 

Член 2 
Во членот 13 во алинеја 4 по зборот "побарување-

то" сврзникот "и" се заменува со точка и запирка, а во 
алинејата 5 точката се заменува со точка и запирка и 
се додаваат пет нови алинеи, кои гласат: 

"- идентификација на должникот, ако не е залого-
давач; 

- било кој друг релевантен факт, вклучувајќи как-
ва било рестрикција на правото на пренос на залогот 
или правото на употреба или отуѓување на заложе-
ниот предмет; 

- правото на залогопримач, во случај на доцнење 
од страна на залогодавач, да може да преземе заштит-
ни мерки во однос на предметот на залогот со цел да 
се зачува, одржи или зголеми продажната вредност на 
залогот, но со вложените средства да не се стекнува 
сосопственост врз заложениот предмет; 

- клаузула според која залогопримачот има право, 
при доцнење на залогодавачот со цел да се зачува, 
одржи или продаде залогот, да може да го земе во вла-
дение доколку е заснован со договор кој има својство 
на извршна исправа; 

- клаузула според која залогопримачот има право 
да го продаде залогот на било кој комерцијален начин 

(непосредна спогодба, јавно наддавање, преку агенција 
за продажба и слично), само кога на договорот за залог 
странките му дале својство на извршна исправа." 

Член 3 
Во членот 14 ставот 2 се менува и гласи: 
"Кога врз еден ист заложен предмет има повеќе 

различни залози првенството при намирувањето ќе 
зависи од времето во кое се создадени заложните 
права." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 1 

"Во случајот од став 2 на овој член кога има ре~ 
гистирани залози, првенството ќе се определува спо-
ред времето на запишување во заложниот регистар 
(времето на регистрација), а кога има нерегистрирани 
залози првенството ќе се определува според времето 
на предавање на заложениот предмет во владение на 
залогопримачот, а доколку има регистриран и нере-
гистриран залог врз истиот предмет приоритет ќе се 
определи според времето кој залог е прв заснован." 

Член 4 
По членот 23 се додава нов член 23-а, кој гласи: 

"Член 23-а 
Лицето кое стекнува право на сопственост врз 

заложен предмет го стекнува оптоварен со заложното 
право, освен во случај кога залогодавачот ќе го прене-
се заложениот предмет во рамките на своето редовно 
деловно работење, како и кога се стекнува право на 
сопственост врз преносливи инструменти или хартии 
од вредност со кои се тргува на берзата. 

Стекнувачот на правото врз заложениот предмет 
станува сопственик на предметот стекнат со купување 
од заложениот должник кој го ставил во промет во 
рамките на своето деловно работење, а заложното 
право продолжува да трае и понатаму врз новосозда-
дените предмети, а ако такви нема, врз добиените при-
ходи. 

Врз добиените приходи продолжува правото на за-
лог и во случај на ставање во промет на хартиите од 
вредност од став 1 на овој член. 

Приходите од став 2 на овој член можат да се упот-
ребуваат само за отплата на долгот кој е обезбеден со 
залогот и тие се водат на посебна сметка." 

Член 5 
Во членот 24 став 2 зборовите: "заложениот пред-

мет" се заменуваат со зборовите: "заложените хартии 
од вредност". 

Член 6 
Во членот 28 став 2 зборовите: "заложениот пред-

мет" се заменуваат со зборовите: "заложеното поба-
рување." 

Член 7 
По членот 28 се додава нов член 28-а, кој гласи: 

"Член 28-а 
Во случај на регистриран залог врз иден предмет 

заложното право ќе се стекнува со опис на идниот 
заложен предмет." 
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Член 8 
По членот 45 се додаваат два нови члена 45-а и 

45-6, кои гласат: 
"Член 45-а 

Кога договорот за залог има својство на извршна 
исправа, а залогодавачот не ги исполнува обврските 
според договорот за залог, залогопримачот може да 
бара во рок од осум дена реализација на залогот. 

Во случајот од став 1 на овој член залогопримачот 
е должен да го извести залогодавачот за тоа, како и 
другите регистрирани залогопримачи доколку ги има. 

По извршеното известување од страна на залого-
примачот до лицата предвидени во став 2 на овој 
член, залогопримачот може да преземе заштитни мер-
ки во однос на заложениот предмет со цел тој да се 
зачува, одржи или зголеми неговата вредност. 

По истекот на осум дена од доставеното известува-
ње за извршување може да се пристапи кон продажба 
на заложениот предмет согласно со клаузулата во до-
говорот за залог за продажба на било КОЈ комерција-
лен начин, а ако таква клаузула во договорот нема то-
гаш согласно со член 46 став 5 од овој закон. 

Член 45-6 
Ако биде извршена продажба согласно со член 

45-а од овој закон, од средствата добиени со продаж-
бата прво, се намируваат трошоците кои настанале по 
известувањето за продажбата, а се однесуваат на зачу-
вување, одржување или зголемување на вредноста на 
предметот; второ, трошоците на продажбата вклучу-
вајќи ја и наградата за продажбата; трето, се намирува 
залогопримачот кој прв го регистрирал својот залог; 
четврто, другите залогопримачи доколку ги има и 
петто, остатокот од средствата добиени при продаж-
бата, доколку има таков остаток се исплаќа на залого-
давачот." 

Член 9 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

2881. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, Претседателот на Република 
Македонија и Претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
З А П Р О Г Л А С У В А Њ Е Н А З А К О Н О Т З А И З М Е -

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА З А К О Н О Т 
З А ДОГОВОРНА Х И П О Т Е К А 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за договорна хипотека, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 23 октомври 2000 годи-
на. 

Број 07 - 4219/1 Претседател 
23 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајовски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

З А К О Н 
З А И З М Е Н У В А Њ Е И Д О П О Л Н У В А Њ Е НА 

З А К О Н О Т З А ДОГОВОРНА Х И П О Т Е К А 

Член 1 
Во Законот за договорна хипотека ("Службен вес-

ник на РМ" бр 59/2000), во членот 8 став 1 алинеја 6 по 
зборот "договорот" сврзникот "и" се заменува со точ-
ка и запирка, а во алинеја 7 точката се заменува со 

точка и запирка и се додаваат пет нови алинеи, кои 
гласат: 

" - идентификација на должникот ако не е хипоте-
карен должник; 

- било кој друг релевантен факт, вклучувајќи било 
каква рестрикција на правото на пренос на хипотека-
та или правото на употреба или отуѓување на недвиж-
носта врз која е заснована хипотеката; 

- правото на хипотекарниот доверител, во случај 
на доцнење од страна на хипотекарниот должник, да 
може да преземе заштитни мерки во однос на хипоте-
ката со цел да се зачува, одржи или зголеми продаж-
ната вредност на хипотеката, но со вложените сред-
ства да не се стекнува сосопственост врз заснованата 
хипотека; 

- клаузула според која хипотекарниот доверител 
има право, при доцнење на хипотекарниот должник со 
цел да се зачува, да ја одржи или продаде хипотеката, 
да може да ја земе во владение доколку е заснована со 
договор кој има својство на извршна исправа и 

- клаузула според која хипотекарниот доверител 
да има право да ја продаде недвижноста врз која е зас-
нована хипотеката на било кој комерцијален начин 
(непосредна спогодба, јавно наддавање, преку агенци-
ја за продажба на недвижности и слично)." 

Член 2 
Во членот 10 став 1 се брише. 
Ставовите 2,3, и 4 стануваат ставови 1,2 и 3. 

Член 3 
Во членот 14 зборовите: "иден предмет" се замену-

ваат со зборовите: "идна недвижност" и се додава нов 
став 2, кој гласи: 

"Хипотеката заснована врз идна недвижност има 
правно дејство од моментот на упис во јавната книга." 

Член 4 
По членот 22 став 3 зборот "подхипотекарен" се 

заменува со зборот "надхипотекарен", а зборот "под-
хипотекарниот" се заменува со зборот "хипотекарни-
от". 

Член 5 
Во членот 23 ставот 3 се менува и гласи: 
"Ако хипотекарниот должник по истекот на ро-

кот на пристигнувањето не ја исполни својата обвр-
ска, а реализацијата на хипотеката не е започната, е 
должен да се грижи за заштита на недвижноста врз 
кој е заснована хипотеката од намалување на нејзина-
та вредност, а ако ова не го прави заложената недвиж-
ност може да премине во владение на хипотекарниот 
доверител кога договорот за хипотека има својство на 
извршна исправа, а тоа хипотекарниот доверител го 
бара." 

Член 6 
Членот 43 се менува и гласи: 
"Ако во договорот за хипотека договорените 

страни не го договориле начинот на реализација на 
хипотеката, реализацијата на хипотеката се врши пре-
ку нотар според одредбите на овој закон или преку 
правно лице регистрирано за промет на недвижности, 
според одредбите на посебен закон или преку суд спо-
ред Законот за извршната постапка." 

Член 7 
Во членот 45 ставот 1 се менува и гласи: 
"Ако реализацијата се врши преку нотар, хипоте-

карниот доверител по пристигнување на побарување-
то ќе го определи нотарот кој ќе ја спроведе постап-
ката за продажба и за тоа нотарот ќе го извести хипо-
текарниот должник во рок од осум дена." 

Ставот 2 се менува и гласи: 
"Хипотекарниот должник може во рок од осум 

дена од приемот на известувањето за продажбата и за 
нотарот кој е именуван, за да ја изврши продажбата, 
да ја определи најниската цена по која заложената 
недвижност може да се продаде, како и дека е 
согласен да ги авансира трошоците на продажбата." 
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Ставот 5 се менува и гласи: 
"Ако хипотекарниот должник даде изјава со при-

лози предвидени во став 2 на овој член, хипотекарни-
от доверител е должен во рок од осум дена да го ов-
ласти нотарот да ја продаде недвижноста врз која е 
заснована хипотеката, во согласност со условите оп-
ределени во изјавата од хипотекарниот должник." 

Член 8 
По членот 46 се додава нов член 46-а, кој гласи: 

"Член 46-а 
Од средствата добиени со продажбата, прво се на-

мируваат трошоците кои настанале по известувањето 
за продажбата, а се однесуваат на зачувување, одржу-
вање или зголемување на вредноста на недвижноста 
врз која е заснована хипотеката; второ, трошоците на 
продажбата и наградата на нотарот; трето, се намиру-
ва хипотекарниот доверител кој прв ја засновал своја-
та хипотека; четврто, другите хипотекарни доверите-
ли според својот приоритет доколку ги има и петто, 
остатокот од средствата добиени при продажбата до-
колку има таков остаток, се исплака на хипотекарни-
от должник. 

Средствата добиени од продажбата до распредел-
бата ќе бидат депонирани кај нотар." 

Член 9 
По членот 48 се додава нов член 48-а, кој гласи: 

"Член 48-а 
Во случај на засновање на хипотека врз недвижен 

имот на трговско друштво или на друго правно лице, 
хипотекарниот доверител може да бара продажба на 
сите недвижности врз кои е заснована хипотеката, 
вклучувајќи ги сите нејзини припадоци и прирастоци, 
заедно со деловниот потфат (производството;, но ако 
највисоко понудената цена е под 80% од проценетата 
вредност на хипотеката, тогаш може да се продаваат 
одделни делови од имотот во настојување да се пости-
гне повисока цена на хипотеката, меѓутоа продажбата 
на одделни делови од имотот да не го попречи конти-
нуираното работење на друштвото или на правното 
лице." 

Член 10 
Во членот 53 став 1 по зборовите: "("Службен вес-

ник на Република Македонија1' бр. 53/97 и 59/2000)", се 
додаваат зборовите: "како и на хипотеките засновани 
врз основа на нотарски акти или со заверки на 
договори од страна на нотар, според Законот за 
вршење на нотарските работи ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/96 и 25/98)." 

Член И 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

2883. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување 

на санкциите ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 3/97 и 23/99) и член 36 точка 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 59/2000)* Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 10 
октомври 2000 година,донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ 

БИТОЛА СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО 
ПРИЛЕП 

1. За директор на Затворот Битола со Отворено 
одделение вр Прилеп се именува Кире Божиновски, 
дипл. правник. 

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

2882. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување 

на санкциите ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 3/97 и 23/99) и член 36 точка 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија (пСлужбен вес-
ник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 10 
октомври 2000 година,донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЗАТВОРОТ БИТОЛА СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ 

ВО ПРИЛЕП 
1. Се разрешува Миле Димовски од должноста ди-

ректор на Затворот Битола со Отворено одделение во 
Прилеп. 

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

Бр. 17-4493/2 Претседател на Владата 
10 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-4465/2 , 
10 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2884. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10 ок-
томври 2000 годинадонесе 

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

НА МИНИСТЕРОТ З А КУЛТУРА 

1. Се разрешува Нове Цветаноски од должноста 
советник на министерот за култура, поради заминува-
ње на друга должност. 

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

Бр. 17-4539/3 
10 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2885. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник ,на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10 ок-
томври 2000 година,донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО З А КУЛТУРА 

1. За потсекретар во Министерството за култура 
се назначува Џове Цветаноски, досегашен советник 
на министерот за култура. 

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

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

Бр. 17-4539/2 Претседател на Владата 
10 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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2886. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници (Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10 ок-
томври 2000 година,донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА КУЛТУРА 

1. За советник на министерот за култура се назна-
чува Оливер Шамбевски, професор. 

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

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

И С П Р А В К А 

По извршената проверка со изворниот текст, утвр-
дено е дека во текстот на Одлуката за изменување на 
Одлуката за давање на користење-концесија на диве-
чот во ловиштата на Република Македонија, објавена 
во "Службен весник на Република Македонија" бр. 
82/2000, е направена техничка грешка, поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА 

ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Во точка 1, ред 3 наместо " "Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 4/99", треба да стои " "Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 19/99". 

Бр. 17-4539/4 Претседател на Владата 
10 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2887. 1 

Врз основа на член 88 од Законот за државните 
службеници (" Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 10 ок-
томври 2000 година,донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА ФИНАНСИИ 

1. За советник на министерот за финансии се наз-
начува Марјанчо Марковски, досегашен републички 
пазарен инспектор. 

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

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

Бр. 17-4585/2 Претседател на Владата 
10 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2888. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 10 октомври 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ШУМИ "МАКЕДОНСКИ ШУМИ" - СКОПЈЕ 

1. Газменд Ајдарага се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со шуми "Македонски 
шуми" - Скопје се именува Арјета Алиу, апсолвент на 
Филозофскиот факултет - Институт за социјална 
работа и социјална политика. 

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

Бр. 17-4724/1 Претседател на Владата 
10 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-4414/5 Од Владата на Република 
23 октомври 2000 година Македонија 

Скопје 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 
ФОНД Н А П Е Н З И С К О Т О И НВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ Н А МАКЕДОНИЈА 
40. 

Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 
10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 80/93, 
14/95,71/96,32/97 и 24/2000), Управниот одбор на Фон-
дот на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија на седницата одржана на 19.Х.2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ 
ЗА ПЕРИОДОТ ЈУЛИ-СЕПТЕМВРИ 2000 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците на осигу-

рување според кои се пресметува и плаќа придонесот 
за пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците 
на данок од приход од земјоделска дејност на кои зем-
јоделската дејност им е единствено занимање (во на-
тамошниот текст: индивидуални земјоделци). 

Член 2 
Индивидуалните земјоделци, заради пресметување 

и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско 
осигурување се распоредуваат во основици на осигу-
рување според висината на катастарскиот приход и 
тоа: 

Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат по сопствен 

избор да се определат да плаќаат придонес за пензис-
ко и инвалидско осигурување на повисока основица на 
осигурување. 

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да 
плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на повисока основица на осигурување должни се 
до 31 март во тековната година да поднесат писмено 
барање до-органот за јавни приходи во општината. 
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промената на фирма и истапување на основач на Тр-
говското друштво СТЕНД Стендап Компани и други 
ДОО Скопје, ул. "Романија" бб. 

Се врши промена на фирмата и во иднина ќе гласи: 
Друштво за трговија на мало и големо СТЕНДАП 
Марко ДООЕЛ Скопје, ул. "Романија" бб. Од 
15.06.1999 година од друштвото истапуваат Претприја-
тието за откуп, преработка, производство и промет на 
големо и мало СТЕНДАП К О М П А Н И експорт-им-
порт ДОО Ц О ул. "Романија" бб и Елизабета Хрис-
товска од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Птрег. бр. 
738/99. (24813) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Птрег. бр. 341/99, на регистарска влошка бр. 
020063627-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
истапувањето на содружник на Друштвото за тргови-
ја, угостителство и услуги МАДИКО Благој Кекенов 
и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Натанаил Куче-
вишки" бр. 16, Скопје. 

Од друштвото истапува содружникот Талевски 
Милан од Скопје со одлука од 21.11.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Птрег. бр. 
341/99. (24814) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1042/99, на регистарска влошка бр. 1-65332-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Гра-
дежното претпријатие БЕТОН-КУМАНОВО АД Ку-
маново Ц О ул. "11 Октомври" бб, Куманово. 

Се брише: Перлаш Десанка-в.д. директор со неог-
раничени овластувања. Се запишува: Алексовска Кос-
тиќ Љубица-в.д. директор со неограничени овластува-
ња. Пречистен текст: Алексовска Костиќ Љубица-в.д. 
директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
1042/99. (24815) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2644/2000, на регистарска влошка бр. 
020283237-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на БОЛЕРО Друштво за трго-
вија и услуги Александра ДООЕЛ бул. "АВНОЈ" бр. 
100/3, Скопје. 

Скратен назив: БОЛЕРО ДООЕЛ Скопје. Осно-
вач: Александра Опарова од Скопје, бул. "АВНОЈ" 
бр. 100/3. Средства: Средствата за основање изнесува-
ат вкупно 160.000,00 денари или 5.000 дем. Одговор-
ност: Не одговара, а ризикот го сноси во висина на ос-
новачкиот влог. 

Дејности: 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.45, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 51.14, 51.21, 51.22, 51.31, 
51.32* 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 52.71, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 60.22, 60.23, 63.30, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 
74.20/2,74.20/3,74.40, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехранбе-
ни производи, малограничен промет со Бугарија, Гр-
ција, СР Југославија и Албанија. 

Обврски и права: Друштвото во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. Упра-
вител: Александра Опарова бул. "АВНОЈ" бр. 100/3-
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2644/2000. , (24818) 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", а ќе се применува од 1 јули заклучно со сеп-
тември 2000 година. 

Бр. 02-4588/1 Претседател 
19 октомври 2000 година на Управниот одбор, 

Скопје д-р Марика Јорданова, с.р. 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
ПТрег. бр. 602/2000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на содружник на Друштво со ограничена 
одговорност за земјоделско производство "Мише 
Ефтимов" Крушево, ул. "Манчу Матак" бр. 3. 

Од друштвото истапуваат лицата: Амедоски 
Рецеп, Ангелески Тодор, Ангелески Љубомир, Баф-
тироски Рамазан, Бегоски Браим, Богески Димитрија, 
Бојоски Никола, Чичоски Спасе, Деароски Исмет, Ди-
митриески Љубомир, Дивјакоски Спасе, Дунимаг-
лоски Димитрија, Еминоски Камил, Ѓорѓиески Петре, 
Илиоски Ѓорѓија, Карамалески Хуснија, Крбалески 
Мите, Крстески Киро, Мароски Никола, Мицаноски 
Крсте, Михајлоска Костандина, Милошески Петре, 
Мирчески Славе, Митоски Ристо, Митрески Благоја, 
Мурески Милан, Музоски Миле, Нешкоски Благоја, 
Николоски Борис, Рамески Абдураим, Рапилоски 
Илија, Ристески Трајко, Ристески Борис, Ристески 
Миле, Шекрески Илија, Симоноски Богоја, Смилески 
Никола, Стојановиќ Томислав, Талески Стојан, Тодо-
рески Милорад, Тошески Крсто, Зуљамоски Петре, 
Стојаноски Радован. 

Во претпријатието пристапува Стерјосќи Христо. 
Од Основниот суд Битола во Битола, ПТрег. бр. 

602/2000. (33134) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Птрег. бр. 938/2000, на регистарска влошка бр. 
020188227-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управител со ЗТД на Друштвото за ин-
телектуално-посреднички активности и промет БРА-
ВА Виолета ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. 
"Шидска" бр. 24/1/7. 

Промена на управител: Се брише Катерина Анго-
ва-управител без ограничување. Се запишува Виолета 
Шапкоска-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Птрег. бр. 
938/2000. (24811) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 40/2000, на регистарска влошка бр. 1-6231-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар Приватната 
здравствена организација аптека САНОФАРМ Бого-
виње е. Пирок, Боговиње. 

Основач на аптека е Љуљзим Ибрахими од е. Пи-
рок, Боговиње. 

Дејност: 52.31. 
Во правниот промет со трети лица аптеката рабо-

ти во свое име и за своја сметка и одговара со целиот 
свој имот. Управител на аптеката без ограничување е 
Љуљзим Ибрахими. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
40/2000. (24812) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Птрег. бр. 738/99, на регистарска влошка бр. 
020217997-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 



Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2921/2000, на регистарска влошка бр. 
020284247-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на КАЈА Друштво за произ-
водство и угостителство Амира ДООЕЛ ул. "Лазо Тр-
певски" бр. 31/5-4, Скопје. 

, Скратен назив: ЌАЈА ДООЕЛ Скопје. Основач: 
Амира Ќаиче од Скопје, ул. "Благоја Паровиќ" бр. 
31/5-4. Средства: Средствата за основање изнесуваат 
вкупно 160.000,00 денари или 5.000 дем. Одговорност: 
Не одговара, а ризикот го сноси во висина на основач-
киот влог. 

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 51.31, 51.33, 
51.36,51.37, 51.41, 51.42,51.42/1, 52.11, 52.21,52.22, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40,55.51,55.52,60.22,93.02,99.01, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна трговија со 

непрехранбени производи, малограничен промет со Бу-
гарина, Грција, СР Југославија и Албанија. 

Обврски и права: Друштвото во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвотр одговара со сите свои средства. Упра-
вител: Амира Ќаиче ул. "Благоја Паровиќ" бр. 31/5-4-
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2921/2000. (24819) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 24/2000, на регистарска влошка бр. 
02025120/-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
Авто такси КОАЛА ТП Миодраг Момчило младено-
виќ Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 10/33. 

Дејност: 60.22-такси превоз. 
Основач на ТП е Младеновиќ Миодраг од Скопје, 

бул. "Кочо Рацин" бр. 10/33. Лице овластено за заста-
пување и претставување на ТП е Младеновиќ Миод-
раг- управител без ограничување. 

Во правниот промет со трети лица ТП настапува 
во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица ТП одговара лично со 
целиот СВОЈ имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
24/2000. (25073) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1043/2000, на регистарска влошка бр. 
02028171^-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво во мешовита 
сопственост за производство, трговија, угостителство 
и услуги АУС-ЛАК СНЕЛАКИ Лазар и др. ДОО 
увоз-извоз Кавадарци, ул. "Едвард Кардељ" бр. 5/16. 

Во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I 
во Скопје е запишано основањето на Трговското 
друштво во мешовита сопственост за производство, 
трговија, угостителство и услуги АУС-ЛАК СНЕЛА-
КИ Лазар и др. ДОО увоз-извоз Кавадарци, ул. "Ед-
вард Кардељ" бр. 5/16. 

Друштвото во внатрешниот промет ќе ги врши 
следните Дејности: 01.12, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22, 
01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 01.50, 05.02, 15.11, 
15.20, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.91, 15.93, 15.98, 
16.00/2, 24.51, 24.52, 2521, 25.22, 25.23, 25.24, 26.51, 
26.63, 26.66, 36.50, 45.11, 45.12, 45.21/2, 45.22, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41,51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.21, 63.40,70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 74.40, 
74.81, 74.82, 74.84, 74.83, 92.31, 92.32, 92.33, 92.34. Деј-
ности во надворешниот промет: посредување во над-
ворешнотрговскиот промет со стоки и услуги, надво-

решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, услуга на 
внатрешна и надворешна шпедиција, меѓународен 
превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, ре-
експорт, малограничен промет со сите соседни земји: 
Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија. 

Вкупната основна главница на друштвото изнесува 
170.800,00 денари или 5.150 дем. Управител на друш-
твото е содружникот Лазар Манев, со неограничени 
овластувања. Содружници на друштвото се: Лазар Ма-
нев од Кавадарци, ул. "Едвард Ќардел/ бр. 5/16, Сузи 
Бошевска од Сиднеј, Австралија и Васко Бошевски од 
Сиднеј, Австралија. Во правниот промет со трети ли-
ца Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, 
а за обврските одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1043/2000. (25079) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11743/99, на регистарска влошка бр. 
020177277-6-06-000, Го запиша во трговскиот регистар 
основањето согласно со ЗТД на Стојанов Борислав 
Илчо МАРТИН ТП автотакси ул. "Алекса Дундиќ" 
бр. 197, Скопје. 

Дејности во внатрешниот промет: 60.22-такси пре-
воз. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. Стојанов Илчо-управител без ограни-
чувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11743/99. (25080) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1576/99, на регистарска влошка бр. 
020137307-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП на Салон за забавни игри без игри 
на среќа ЈА-ХА К О М П А Н И ТП Адеми Џемил Џума-
зије Гостивар, ул. "Панче Попоски" бр. 64. 

Основач: Адеми Џумазије од Гостивар. 
Дејност: 92.33. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските одговара 
лично со целокупниот свој имот. Лице овластено за 
застапување: Адеми Џумазијет,управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1576/99. (25081) 

Основниот суд Скопје I - .Скопје, со решението 
Трег. бр. 11720/99, на регистарска влошка бр. 
020189427-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето согласно со ЗТД на Тасев Васил Ристо 
А Н Б О Т А ТП автотакси ул. "4" бр. 1/4г15, Скопје. 

Дејности во внатрешен промет: 60.22-такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. Тасев Ристо-управител без ограничу-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Треѓ. бр. 
11720/99. (25082) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16501/99, на регистарска влошка бр. 
020254027-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето согласно со ЗТД на Мирчески Цветко 
Злате ХРИСТИЈАН Т П автотакси ул. "Руди Чајевац" 
бр. 47/3, Скопје. 

Дејности во внатрешен промет: 60.22-такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
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основањето согласно со ЗТД на Стојчески Драган 
Љупче ГАМА ТП автотакси ул. "Анастас Кочарев" 
бр. 10-6, Скопје. 

Дејности во внатрешен промет: 60.22-такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. Стојчески Љупче-управител без огра-
ничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1175099. (25098) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трет. бр. 16174/99, на регистарска влошка бр. 

00282787-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
Трговецот поединец Тодор Киро лазаров Диско клуб 
ЗЛАТНА РУЖА ТП ул. "Пиринска" бр. 32, Скопје. 

Основач: Тодор Лазаров со стан на ул. "Пиринска" 
бр. 32, Скопје. 

Дејност: 55.40. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со целокуп-
ниот свој имот. Лице овластено за застапување: Тодор 
Лазаров^управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16174/99. (25099) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

. Основниот суд во Гостивар со решение рег. бр. 
21/2000 од 13.07.2000 година, во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации се запишува здружението 
на граѓани "ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ НА 
ОПШТИНА МАВРОВИ АНОВИ" од Маврови Ано-
ви, кое ќе го застапува неговиот претседател Пандор-

Рботата и активностите на здружението се одне-
суваат во остварување на економски, социјални, кул-
турни, научни, стручни, технички, образовни, спорт-
ски и други права, интереси и уверувања на жената во 
согласност на Уставот и Законот, на територијата на 
општина Маврови Анови. 

ОД Основниот суд во Гостивар. (40198) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 546/2000 од 03.07.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, туризам и услуги "САМ 
ТРЕЈД" Д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Бајрам 
Шабани" бр. 129, Скопје, со жиро сметка 40100-601-
164898. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петр-
ов од Скопје, бул." Јане Сатански" бр. 50-3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од з 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. (39664) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр« 1690/2000 од 15.06.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Мешовито друштво за .производство и промет 
"АРЕНА БС" д.о.о. од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 

' 6, Скопје, со жиро сметка 40100-601-144545. 

ЛИКВИДАЦИИ 

25 октомври 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр.86 - Стр. 5017 



Стр. 5018 -Бр. 86 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА , 25 октомври 2000 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петр-
ов од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 50-3-4. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39666) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 580/2000 од 29.06.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Поизводно, прометна, услужна задруга "МАКО-
ПРЕМА ИНЖЕНЕРИНГ" Џ О с.Орешани, Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-20993. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петр-
ов од Скопје, бул."Јане Сатански" бр. 50-3-4. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39667) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1590/2000 од 15.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за вработување на инвалиди 
"Ј1АВСКИ" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Владимир 
Комаров" бр. 7/42, Скопје, со жиро сметка 40120-603-
14583. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Пет-
ров од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 50-3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а 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. (39668) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 471/2000 од 18.10.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
ППУТ "ДСМ ТРЕЈД Ц И Ц И Б А Н " П О од Куманово, 
ул." Франц Рузман" бр. 22, со жиро сметка 40900-601-
39149. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција" 
бр. 26/2-8. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39953) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Н.Л.бр. 566/2000 од 14.07.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Производно, трговско претпријатие "АТВА ИН-
ЖЕНЕРИНГ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Вла-
димир Назор" бр. 26, Скопје, со жиро сметка 40100-
601-294891. 

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

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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. (39741) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Н.Л.бр. 780/2000 од 13.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над долж-
никот Претпријатие за трговија на големо и мало 
"РОБИ ПРОМ" д.о.о. експорт-импорт од Куманово 
ул."Боро Соколов" бр. 22, со жиро сметка 40900-601-
36579. 

За ликвидатор се определува лицето Светлана Бо-
жиновска од Куманово, ул." Октомвриска Револуција" 
бр. 26/2-8. 

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

. од 3 месеци од денот на последната објава. 
Се задолжуваат должниците да ги намират долго-

вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (39949) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд И.Л.бр. 442/2000 од 16.06.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над долж-
никот Претпријатие за производство, трговија и ус-
луги "БИСО ТРЕЈД" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, 
ул. "Партизански Одреди" бр. 149 лок.76, Скопје, со 
жиро сметка 40120-601-299648. 

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

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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. (39740) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 453/99 од 24.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за градежништво, трговија и услуги 
"ИВА РОНАЛДО" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, 
ул. "Даме Груев" бр. 7/8-13, Скопје, со жиро сметка 
40100-601-98455. 

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

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

Се задолжуваат должниците да ги намират 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 г Скопје. (39739) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд ЈГбр. 1342/99 од 10.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало и увоз-
извоз "ОРТАК КОМЕРЦ" од Скопје, ул. "474" бр. 10, 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-121690. 

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

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

Се задолжуваат должниците да ги намират 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. (39806) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 645/2000 од 05.09.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие во мешовита сопственост за трговија и 
доработка со електрични апарати и уреди "ЛИДЕР -
ОСВЕТЛУВАЊЕ" ДОО од Скопје, ул. "Ѓорѓи 
Крапчев" бр. 8/22, Скопје, со жиро сметка 40100-601-
309526. 

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

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Р М \ 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. (39805) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 632/2000 од 25.07.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "МЕДРА" д.о.о. од Скопје, 
бул. "АВНОЈ" бр. 24/1-28, Скопје, со жиро сметка 
40100-601-174651. 

За ликвидатор се определува лицето Мешковска 
Душанка од Скопје, ул."Милан Мијалковиќ" бр. 50. 

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. (39599) 

ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за превоз, туризам и трговија "КМГ" увоз-извоз ДОО 
од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 61/1-1-3, 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-360610. 

За ликвидатор се определува лицето Панче 
Ефтимов од Скопје, ул."Маршал Тито" бр. 56/1-9, 
тел.233-913. 

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. (39600) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Г.Л.бр. 739/2000 од 02.10.2000 
година е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Производно, трговско, услужно и 
угостителско претпријатие "ЛАСМАН - КОМЕРЦ" 
д.о.о. увоз-извоз од Тетово, ул. "126" бр. 5, Тетово, со 
жиро сметка 41500-601-45884. 

За ликвидатор се определува лицето Симјановска 
Тања од Тетово, ул."Балгоја Тоска" бр. 21/7. 

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. (39688) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 920/99 од 28.10.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре-
тпријатие за производство, инженеринг, консалтинг и 
трговија "УНЕКС" експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Бахар Моис" бр. 1 а, Скопје, со жиро сметка 40100-
601-153156. 

За ликвидатор се определува лицето Младен 
Петров од Скопје, ул."С.Кавракиров" бр. 2/5. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират 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. (39665) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд 1.Л.бр. 633/2000 е отворена 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 444/2000 од 07.09.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, градежништво, услуги 
и трговија на големо и мало "КУЌО" ДОО експорт-
импорт од Скопје, ул. "Карл Либнехт" бр. 8, Скопје, 
со жиро сметка 40110-601-168972. 

За ликвидатор се определува лицето Кукоски' 
Дуфе од Скопје, ул."Карл Либнехт" бр. 8, рел. 531-944. 

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 
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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. (39950) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд 1.Л.бр. 1667/2000 од 03.07.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должни-
кот Претпријатие за транспорт, трговија, услуги и 
промет "ДЕИЛ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Леринска" бр. 21 б, Скопје, со жиро сметка 40120-
601-232200. 

За ликвидатор се определува лицето Силвана 
Милева од Скопје, ул."95" бр. 67. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по Обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Р М \ 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. (39952) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.0373101/94додаден од УВР-ПеХчево на име 
Мустафа Дураковски,Пехчево. (40206) 

Пасош бр.250866/94додаден од УВР - Тетово на име 
Зенели Нешат, ул."И. Р. Лола" бр.104,Тетово. (40208) 

Пасош бр.1233630/99додаден од УВР-Скопје на име 
Вуковљак Маја, ул." С. Михај лов" бр.10/2-10,Скопје. 

Пасош бр.1СГ75191/98додаден од УВР-Куманово на 
име Веби Јашари, с.Оризарекуманово. (40214) 

Пасош бр.1225087/99додаден од УВР-Тетово на име 
Идризи Беким,^Слатина,Тетово. (40234) 

Пасош бр.1053236/97додаден од УВРгСкопје на име 
Ќазим Бафти, с.Блаце,Скопје. (40257) 

Пасош бр.1225189/99додаден од УВР-Тетово на име 
Мехмеди Шерафет,с.Камењане,Тетово. (40258) 

Пасош бр.1079025/98додаден од УВР-Тетово на име 
Мехмеди Арбин,с.Камењане,Тетово. (40259) 

Пасош бр.1079550/98додаден од УВР-Тетово на име 
Мехмеди Махир, с.Камењане,'Тетово. (40260) 

Пасош бр.1071125/98додаден од УВР-Тетово на име 
Мехмеди Саранде,с.Камењане,'Тетово. (40261) 

Пасош бр.1083659додаден од УВР- Гостивар на име 
Исмаили Билкис, ул."18 Ноември" бр. 83ЈГостивар. 

Пасош бр.1083651додаден од УВР- Гостивар на име 
Исмаили Љулзиме,ул."18 Ноември" бр.83 ЈГостивар. 

Пасош бр.1333924/99додаден од УВР-Скопје на име 
Борис Крстевски,ул."Катлановска "бр.64,Скопје. 40265 

Пасош бр.874313/96додаден од УВР - Скопје на име 
Калиси Исмет,ул." А.Дундиќ" бр.23 а,Скопје. (40272) 

Пасош бр.751141/95додаден од УВР - Скопје на име 
Рамадан Бајрами, с.Глумово,Скопје. (40293) 

Пасош бр.1186922, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Мерхеме Гури,ул."Боро Менков "бр.3/2-3,Скопје. 40296 

Пасош бр. 785164, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Малевски Горѓи, нас. Пролет бр. Наесен. (40297) 

Пасош бр. 734641додаден од УВР - Скопје на име 
Самин Исмани, ул."Р. Бурџевиќ" бр. 32,Скопје. (40303) 

Пасош бр.1118468 на име Рамадани Лутфи Дебар. 
Пасош бр.991435/97, издаден од УВР - Велес на име 

Касамовски Кенан, е. Бузалково, Велес. (39496) 
Чекови од бр.130004527199 до 130004527205, од теков-

на сметка бр. 3990575додадени од Поштенска штедил-
ница на име Тодоровски Иван,Скопје. (40298) 

Работна книшка на име Илиевски Иљо ул."П.Ман-
џуков"бр.И,Скопје. (40201) 

Работна книшка на име Петров Саравчо, ул. "Мар-
шал Тито"бр.15 4/7ЈНеготино. (40203) 

Работеа книшка на име Ѓорѓовски Бранко, е. Смој-
мирово, Берово. (40207) 

Работна книшка на име Драги Тушевски,е. Руси-
ново,Берово. (40215) 

Работна книшка на име Велика Ивановска,ул." Маке-
донска" бр. 25,Крива Паланка. (40219) 

Работна книшка на име Безоски Миле, Македонски 
Брод. (40251) 

Работна книшка на име Берзати Абдил, е. Г. Пал-
чипгге,Тетово. (40254) 

Работна книшка на име Шишковски Трајче, е. Мир-
ковци,Скопје. (40267) 

Работна книшка на име Сунај Асани,с.Батинци, 
Скопје. (40288) 

Воена книшка на име Ибраими Ајредин,с.Љуботен, 
Скопје. (40286) 

Свидетелства за 1 и 2 година, издадени од Фискул-
турно учи. "М. М.Брицо" Скопје на име Блажевски 
Вања,Скопје. (40202) 

Свидетелство за 4 одделение на име Иванова Да-
ниела, ул."Крушевска"бр.20,Кочани. (40205) 

Свидетелство за 8 одделение додадено од ОУ "Васил 
Главинов "Скопје на име Муамера Хаџиболиќ, Скопје. 

(40211) 
Свидетелство на име Димитровски Кире Делчево. 
Свидетелство на име Ангеловски Раде Алексадар, е. 

Оганче Дрива Паланка. (40220) 
Свидетелство за 1 година на име Митков В. Алек-

садар , ул."Коџа Баир" бр.ЗЗ,Радовиш. (40221) 
Свидетелство на име Илиевски Борче,Штип. (40223) 
Свидетелство за 8 одделение на име Љупчо Тотев-

ски БогомилаЗелес. (40226) 
Свидетелство за 8 одделение на име Куртиши Јонуз 

е. Порој,Тетово. (40253) 
Свидетелство на име Фарук Ајдини,Тетово. (40255) 
Свидетелство на име Џемиле Зендели,с.Палатица, 

Тетово. (40256) 
Свидетелство за 4 одделениедодадено од ОУ "Браќа 

Рамиз Хамид" Скопје на име Анета Јашарова, Скопје. 
(40282) 

Свидетелство за завршено средно образованиедо-
даден од ЕМУЦ "Никола Тесла" -Скопје на име Шута-
ров Теодор,Скопје. . (40283) 

Ученичка книшка додадена од УСО "Браќа Милади-
новци "Скопје на име Савовски Никола,Скопје.40277 

Индекс бр.12061додаден од Медицински Факултет -
Скопје на име Мурџеска Милена, е. Вевчани,Струга. 

Диплома,издадена од ТУ"Наце Буѓони" - Куманово 
на име Сашо Пановски, ул."Ј.Сандански" бр.16Дума-
ново. (40218) 

Диплома за завршено средно образование на име 
Михајловска Драгица,ул. "Тодор Јанев" бр.203елес. 

Штедна книшка бр.9350031/9 на име Павлина Ата-
насова, ул.. "Марксова" бр. 3радовиш. (40222) 

Даночна картичка бр.4030000381153 додадена од 
Управа за приходи Скопје на име Даниел ДООЕЈ1, 
Скопје. (40200) 

Избирачка легитимација на име Досев Борислав, 
Пробиштип. (40224) 

Избирачка легитимација на име Рецеп Рецепи, е. 
КочилариЗелес. (40227) 

Избирачка легитимација на име Декири Асан, е. 
Кочилари, Велес. (40228) 

Избирачка легитимација на име Шадије Демири, е. 
Кочилари,Велес. (40229) 

Избирачка легитимација на име Алит Рецепи, е. 
КочилариЗелес. (40231) 

Избирачка легитимација на име Демири Сабрије, е. 
• КочилариЗелес. (40235) 
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Избирачка легитимација на име Бајрам Мислими, е. 
Кочилари, Велес. (40236) 

Избирачка легитимација на име Усеин Мустафовски, 
е. Кочилари,Велес. (40237) 

Избирачка легитимација на име Сезалари Шасо, е. 
КочилариЗелес. (40238) 

Избирачка легитимација на име Мислим Ислами, е. 
Кочилари,Велес. (40240) 

Избирачка легитимација на име Рагип Љубовци, е. 
Кочилари,Велес. (40241) 

Избирачка легитимација на име Бедри Вазалари, 
с.Кочилари,Велес. (40242) 

Избирачка легитимација на име Сеџид Исмаил, е. 
Кочилари, Велес. (40243) 

Избирачка легитимација на име Анче Мустафа, е. 
Кочилари,Велес. (40244) 

Избирачка легитимација на име МусгафаСезалари, 
е. Кочилари, Велес. (40245) 

Избирачка легитимација на име Муртез Љубовци, е. 
Кочилари, Велес. ~ (40247) 

Избирачка легитимација на име Јосифовска Вален-
тина, с.Брусник, Битола. (40248) 

Избирачка легитимација на име Демири Севда, е. 
Кочилари,Велес. (40249) 

Одобрение за компензациони работи со странство 
бр. 0821-5065/2,издадено од Министерство за трговија -
Скопје на име " Газела",Скопје. (40280) 

Пасош бр. 1000346/97 издаден од ГУВР Скопје на 
име Стрезовски Сашко, Скопје. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-

ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за одбрана на Ре-
публика Македонија, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 17-19/549 
З А П Р И Б И Р А Њ Е НА ДОКУМЕНТАЦИЈА З А 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за 

одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на јавната набавка: прибирање на доку-

ментација за претходно утврдување на подобноста на 
понудувачите како можни носители за набавка на: 

2.1. Месо говедско свежо, 
2.2. Месо јунешко свежо. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на 

учество имаат сите правни и физички лица кои вршат 
стопанска дејност. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавните набавки. 

И. СОДРЖИНА НА П О В И К О Т 
1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја 

достават следната придружна документација во ориги-
нални примероци или заверени копии кај нотар и тоа: 

- техничко-технолошки бонитет, 
- економско финансиски бонитет, 
- расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализирање на набавката, 
- менаџерски способности, 
- искуство и стручен кадар за извршување на на-

бавката, 
- нема правосилна пресуда со која е изречена мер-

ка за безбедност-забрана на вршење на дејност, изда-
дена од надлежен судски орган, 

- документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност. 

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по огра-
ничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање 
за поднесување понуда), задолжително треба заедно 

со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани 
средства или банкарска гаранција, во вредност од 5% 
од вкупната вредност на набавката. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Документацијата за ограничениот повик да се 

доставува во затворен коверт на кој во горниот лев 
агол стои ознака "не отворај", како и бројот на огра-
ничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква 
ознака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. 

2. Документацијата да се достави на адреса: Ми-
нистерство за одбрана на Република Македонија, ул. 
"Орце Николов" бб, Скопје, по пошта, преку архивата 
во Министерството за одбрана најдоцна до 08.11.2000 
година или на денот на јавното отворање. 

3. Јавното отворање на документацијата ќе се из-
врши на ден 09.11.2000 година со почеток во 10,00 ча-
сот, во просториите на Министерството з9а одбрана на 
Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скоп-
је. 

Претставниците на понудувачот на денот на јавно-
то отворање се должни на Комисијата за јавните на-
бавки да и предадат писмено овластување за учество 
на јавното отворање. 

4. Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржни во повикот нема да се раз-
гледува. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/28 20 09. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на АД за телекомуникации "Ма-
кедонски Телекомуникации" - Скопје, објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР. 145/00 
З А Н А Б А В К А Н А КОМУНИКАЦИСКА, КОМ-
ПЈУТЕРСКА И П Р Е З Е Н Т А Ц И О Н А ОПРЕМА 

(СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-

ски Телекомуникации" - Скопје, со седиште во Скоп-
је, ул. "Орце Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: Комуникациска, ком-
пјутерска и презентациона опрема за Интернет кафе 
на АД "Македонски Телекомуникации" во Делчево. 

1.3ј Вид и количина: Дадени во спецификацијата. 
Спецификацијата може да се подигне во простори-

ите на МТнет (објект Агромеханика), канцеларија 
број 43, секој работен ден 10-12 часот. 

Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигнување на спецификацијата е неповратен и 
изнесува: 2000 денари на жиро сметка бр. 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска Банка - Скопје. 

1.4. Само понудувачите кои ќе ја откупат специфи-
кацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

1.5. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе 
во согласност со Законот за јавните набавки. 

1.6. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- Технички карактеристики на опремата 40 поени, 
- Цена на набавката 20 поени, 
- Начин на плаќање и рок на испорака 20 поени, 
- Постпродажен сервис и техничка 

поддршка 15 поени, 
- Референци 5 поени. -
1.7. Рок на поднесување на понудите до 10.11.2000 

година до 12,00 часот, кога и ќе се изврши јавно отво-
рање на понудите. 

1.8. Рок на важноста на понудата: 60 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 
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2. СОДРЖИНА Н А ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи сите податоци 

неопходни за проценка по сите критериуми за избор 
на најповолен понудувач од точка 1.6. Доколку истите 
не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна. 

2.3. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавните набавки). 

2.4. Понудата треба да содржи податоци за гаран-
тниот рок, начинот на сервисирање и одржување во 
гарантен рок и надвор од гарантниот рок. 

2.5. Понудувачите на компјутерска, презентациона 
и комуникациска опрема треба да достават доказ за 
потеклото како и докази за обезбеден сервис и резер-
вни делови. 4 

2.6. Понудувачите задолжително да ја достават 
следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со правилник, согласно 
член 22; 

- доказ дека понудувачот не е во стечај или во про-
цес на ликвидација, и 

- доказ дека не му е изречена мерка на безбедност 
- забрана на вршење на дејност, издаден од страна на 
судот, согласно член 24 од Законов за јавните набав-
ки. 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

2.7. Понудите треба да бидат придружени со бан-
кова гаранција на понудите во износ од 2% од вред-
носта на понудата, коЈа треба да биде доставена со 
придружна документација. 

2.8. Понудата треба да содржи поединечни цени 
односно основна цена, како и вкупна крајна цена. Да-
нокот на додадена вредност во понудата треба да биде 
посебно искажан. Цената во понудата треба да биде 
изразена во американски долари. ' 

3. ДОСТАВУВАЊЕ Н А ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот. 

3.2. Понудите се доставуваат во дирекцијата во АД 
за телекомуникации "Македонски Телекомуникации" 
- Скопје, ул."Орце Николов" бб. Понудувачите пот-
ребно е да обезбедат доказ за датумот на предавањето 
на понудата. 

3.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На 
предната страна од пликот, во горниот лев агол треба 
да биде назначено "не отворај" како и бројот на Отво-
рениот повик, во средината на пликот треба да биде 
назначена точната адреса на А.Д. за телекомуникации 
"Македонски Телекомуникации" - Скопје. 

Во затворениот плик треба да има уште два затво-
рени и запечатени плика. 

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и но-
си ознака - понуда, а другиот внатрешен плик ја содр-
жи документацијата и носи ознака - документација -
со точната адреса на понудувачот. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на от-
ворениот повик и Законот за Јавните набавки, нема да 
бидат разгледувани. 

4.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на 10.11.2000 година, во 12,00 часот, во простории-
те на дирекцијата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје, во салата на IV кат. 

4.3. На отворањето на понудите може да присус-
твуваат претставници на понудувачот кои на Комиси-
јата на набавувачот ќе и предадат писмено овластува-
ње за застапување на понудувачот. 

4.4. Набавувачот изборот може да го изврши по-
себно по позиции во спецификацијата или во целина, 
од еден или повеќе понудувачи. 

4.5. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда. 

Дополнителни информации можат да се добијат на 
тел. 296 101, контакт лице Жанет Тантуровска. 

Комисија за јавни набавки 
С О О П Ш Т Е Н И Е 

ДО ЦЕНЕТИТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ НА "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ" 
ЈП "Службен весник на РМ", Ц.О. - Скопје, ги известува сите претплатници дека: 

ДОКОЛКУ НЕ ГИ ПОДМИРАТ СВОИТЕ ДОЛГОВИ ЗА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕН ВЕСНИК ДО 
КРАЈОТ НА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2000 ГОДИНА ИСТИТЕ ЌЕ БИДАТ ТУЖЕНИ, А ИСПОРАКАТА НА 
ВЕСНИКОТ ПРЕКИНАТА. 

Уплатата на заостанатите долгови да се изврши на жиро сметка 40100-603-12498 бр. ддв 4030987108771, 
депрнент Комерцијална банка А.Д. - Скопје. Информации на телефон: 129-036; 117-460; факс: 112-267. 

Со почит ЈП "Службен весник на Република Македонија" Ц.О. - Скопје. 

С О Д Р Ж И Н А 
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Законот за договорна хипотека 5012 

2882. Решение за разрешување од должноста 
директор на Затворот Битола со Отворено 
одделение во Прилеп 5013 

2883. Решение за именување директор на Зат-
ворот Битола со Отворено одделение во 
Прилеп 5013 

2884. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за култура 5013 

2885. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за култура 5013 
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2888. Решение за разрешување и именување член 
на Управниот одбор на ЈП за стопанисува-
ње со шуми "Македонски шуми" - Скоп-
је 5014 
Исправка ца Одлуката за изменување на 
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40. Одлука за основиците на осигурување за 
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