
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, 21 септември 1999 
Скопје 

Број 60 Год. LV 

Аконтацијата за 1999година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 150 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1559. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за царините 

(„Службен весник на Република Македонија" број 20/ 
93,63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14.09.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОН-
ТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРО-
ДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ НАМЕНЕТ ЗА НЕПО-

СРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 1999 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување на царински кон-
тингенти при увоз на суровини и репродукционен мате-
ријал наменет за непосредно производство за 1999 го-
дина („Службен весник на Република Македонија" број 
21/99, измена на одлуката 21/99, 33/99 и 36/99), во Точка 
2, во алинеја 1, зборовите „10.000 тони" се заменуваат 
со зборовите „20.000 тони". 

Во истата точка, во алинеја 19 зборовите „3.000 
тони" се заменуваат со зборовите „11.000 тони". 

Во истата точка, по алинеја 20 се додаваат три нови 
алинеи „21, 22 и 23" кои гласат: 

„- Диметил терефталат 6.0000 тони 2917 37 00 00; 

- Етилен гликол 
(етандиол) 3.000 тони 2905 31 00 00; 

- Натриум хидроксид 2.500 тони 2815 12 00 00:" 

2. Во точка 4 во алинеја 1, зборовите „27.000.000 
парчиња" се заменуваат со зборовите „45.000.000 пар-
чиња;". 

Во истата точка во алинејата 2 зборовите 
„14.000.000 парчиња" се заменуваат со зборовите 
„21.000.000 парчиња". 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-4358/1 
14 септември 1999 година 

Скопје 

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

1560. 
Врз основа на член 7 од Законот за техничка инспек-

ција („Службен весник на Република Македонија" бр. 
48/99), министерот за стопанство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА 
НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА СТАБИЛНИТЕ И 
ПОДВИЖНИТЕ ЗАТВОРЕНИ САДОВИ ЗА ТЕЧНИ 

И ПОД ПРИТИСОК РАСТВОРЕНИ ГАСОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува висината и начинот 

на плаќање на надоместокот за покривање на трошо-
ците за испитување на стабилните и подвижните садови 
за течни и под притисок растворени гасови. 

Член 2 
Висината на надоместокот се определува во Тари-

фата за надоместок за испитување на садовите под при-
тисок, која е составен дел на овој правилник (во ната-
мошниот текст: Тарифа). 

Член 3 
Надоместокот на трошоците се пресметува во бо-

дови. 
Вредноста на еден бод изнесува 0,3% од последната 

просечна .плата во Републиката, објавена од Заводот за 
статистика на Република Македонија. 

Член 4 
За странски правни и физички лица кои не вршат 

дејност на територијата на Република Македонија, ви-
сината на надоместокот за испитување на садовите под 
притисок се определува во двоен износ од износот опре-
делен во Тарифата. 

Член 5 
Надоместокот на трошоците според овој правилник 

се уплатува на сметка на Министерството за стопанство 
- сопствени приходи. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 12-5540/3 
2 септември 1999 година 

Скопје Министер, 
Михајло Толевски, с.р. 
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ТАРИФА 
ЗА НАДОМЕСТОК ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА САДОВИТЕ ПОД ПРИТИСОК 

I. НАДОМЕСТОК ЗА ИСПИТУВАЊАТА НА САДОВИТЕ ПОД ПРИТИСОК 
1. Подвижни садови под притисок 
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1561. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ" бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Белица - Опш-
тина Самоков. 

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

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-3828/1 Директор, 
17 септември 1999 година дипл• правник Горѓи Лазески, с.р. 

Скопје 

А К Т И Н А З Д Р У Ж Е Н И Ј А 

"Врз основа на член 91 од Законот за авторско 
право кој се применува врз основа на член 5 од Устав-
ниот закон за спроведување на Уставот на Република 
Македонија, Сојузот на композиторите на Македонија 
(СОКОМ) пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ЈАВНО 

ИЗВЕДУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА 
МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА 

Член 1 
За јавно изведување и соопштување во јавноста 

(во натамошниот текст: изведување) музички дела 
што ги штити СОКОМ, освен нивно пренесување и 
емитување преку установите на радиодифузијата, 
кои се регулирани со посебен договор за плаќање на-
домест со СОКОМ, се наплатува надомест по Тари-
фата за надоместоците за јавно изведување и сооп-
штување на музички дела во јавноста (во натамош-
ниот текст: Тарифа) која е составен дел на овој пра-
вилник. 

Надоместоците од став 1 на овој член ги наплату-
ва СОКОМ преку Службата за заштита на авторски 
музички права (ЗАМП), во смисла на член 91 од За-
конот за авторско право. 

*Врз основа на член 180 од Законот за авторското право и 
Сродните права („Службен весник на РМ" бр. 47/96), Министерс-
твото за култура на РМ дава согласност бр. 08/1-574/45 од 
26.11.1996 година на Правилникот за надоместоците за јавно из-
ведување и соопштување на музички дела во јавноста („Службен 
весник на РМ" бр. 61/92, 3/93, 35/93, 60/93 и 17/94) и Тарифата за 
надоместоците за јавно изведување и соопштување на музички 
дела во јавноста, составен дел на овој правилник, освен на зборо-
вите по запирката од член 8 став 1 што гласат: „како и во рок од 
осум дена по одржувањето да достави званични точни податоци 
кои служат како основ за утврдување и распределба на авторски-
от надомест (само за концертна дејност)"; член 8 став 2; член 9; 
член 10 и член 14 став 2. Согласноста е во сила од денот на нејзи-
ното донесување. 

Член 2 
Надомест не се плаќа за изведување музички де-

ла: 
1) заради настава и во вид на настава - ако не се 

врши наплатување на влезни билети или друго нап-
латување; 

2) на школски свечености - ако пристапот е бес-
платен; 

3) на концерти и приредби што се организираат 
за хумани цели (со помош на Црвениот крст, за орга-
низациите на слепите, глувонемите и сл.) - ако изве-
дувачите настапуваат бесплатно. 

Приредувачите на музички манифестации за ху-
манитарни цели се ослободуваат од обврската за 
плаќање надомест само на делот од приходот што 
фактички се уплатува за хумани цели, а на останати-
от дел од приходот надомест се наплатува во пред-
видениот износ. 

Член 3 
Под музички дела, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат несценски музички дела, со зборови 
или без зборови, и фрагменти од сценски музички 
дела (опери, оперети и др.), што не претставуваат 
драмски целини. 

Како жива музика, во смисла на овој правилник, 
се смета музиката што изведувачите ја изведуваат 
непосредно. 

Како механичка музика, во смисла на овој пра-
вилник, се подразбира музика што се изведува со 
инструменти за механичка репродукција (грамофон, 
музички автомат, магнетофон, касетофон и др.) или 
што и се соопштува на јавноста преку радиоапарати, 
телевизори, видеорекордери, звучници и сл. 

Член 4 
Бруто приход, во смисла на овој правилник, 

претставува вкупната наплата остварена со продаж-
ба на влезни билети или други форми на наплатува-
ње (резервации, зголемување на цените на јадењата 
и пијачките, со задолжителна или незадолжителна 
консумација, без оглед на тоа дали вечерната цена се 
зголемува или дневната цена се намалува, сервис, 
музички денар, туристички денар, томбола, лотарија 
и сл.). 

Основица за пресметување на надоместот што се 
наплатува за концерти за сериозна музика од Тар. 
бр. 1 претставуваат: 

1) приходот остварен со продажба на влезни би-
лети; 

2) трошоците за сала; 
3) нето личниот доход на изведувачите и на ди-

ригентот за соодветниот концерт или 
4) хонорарите на изведувачите и на диригентот. 

Нето личниот доход во став 2 точка 3 се пресметува 
така што вкупните лични доходи на изведувачите во 
соодветниот месец се делат со вкупниот број на из-
вршени термини (служби) во тој месец. Вака добие-
ната вредност на еден термин се множи со бројот на 
термините остварени за реализација на концерти за 
кој се наплатува надомест. 
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Изведувачки хонорар, во смисла на овој правил-
ник, претставува и закупнината (надоместот) или 
друга форма на трошоци што корисникот ги плаќа за 
апаратите за механичка репродукција на музиката. 

Член 5 
Висината на надоместот за изведување на музич-

ки дела се утврдува во процент од бруто - приходот 
што приредувачот, односно организаторот на јавно-
то изведување (во натамошниот текст: корисникот) 
го остварува при тоа изведување, во процент од бру-
то - износот на хонорарот на изведувачот или во пау-
шален износ. 

Надоместот на одреден износ се утврдува во бо-
дови, а вредноста на бодот се искажува во денари. 

Вредноста на бодот во Тарифата изнесува 12,00 
денари. 

Член 6 
Висината на надоместот се утврдува во процент 

од бруто - приходот ако при изведувањето на музич-
ки дела се врши наплатување на влезни билети или 
друго наплатување. Тој надомест не може да биде 
помал од најнискиот износ на надоместот предвиден 
во соодветниот тарифен број. 

Член 7 
Висината на надоместот се утврдува во процент 

од бруто-износот на хонорарот на изведувачите ако 
при изведувањето на музички дела не се врши нап-
латување на влезни билети или друго наплатување, а 
изведувачите примаат хонорар. Тој надомест не мо-
же да биде помал од најнискиот износ на надоместот 
предвиден во соодветниот тарифен број. . 

Ако при изведувањето на музички дела,не се вр-
ши наплатување на влезни билети или друго напла-
тување и ако изведувачите не примаат хонорар, на-
доместот за изведување се утврдува во висина на 
најнискиот износ на надоместот наведен во соодвет-
ниот тарифен број. 

Член 8 
Корисникот е должен од надлежната организаци-

ја за заштита на авторски музички права да обезбеди 
дозвола осум дена пред одржувањето на приредбата, 
а најдоцна 24 часа пред одржувањето на приредбата, 
како и во рок од осум дена по одржувањето да доста-
ви званични точни податоци кои служат како основа 
за утврдување и распределба на авторскиот надо-
мест (само за концертна дејност). 

Доколку корисникот не достави точни податоци 
од став 1 на овој член, висината на надоместокот се 
утврдува во износ зголемен за 50%. 

Член 9 
Ако се утврди дека музичкото дело е користено 

без претходна дозвола (чл. 27 ст. 3 и 4 од Законот за 
авторско право), висината" на надоместот се утврдува 
во двоен износ. 

Член 10 
Ако музичките дела се користени без претходна 

дозвола (неовластено користење) и ако за таквото 
користење е предвиден надомест во месечен пауша-

лен износ, ќе се смета дека делата се користени во 
текот на целиот месец во кој е утврдено неовластено 
користење, без оглед на бројот на деновите во кои 
навистина се користени. 

Член 11 
Ако на една приредба или кај еден корисник нас-

тапуваат повеќе изведувачки состави, повеќе оддел-
ни музичари - изведувачи или се користат повеќе 
апарати за изведување на механичка музика, надо-
мест се плаќа посебно за секој состав, за секој одде-
лен изведувач односно за секој апарат. 

Член 12 
Ако ист изведувачки состав или одделен музи-

чар-изведувач изведува музичко дело или последов-
но на две или повеќе места, или ако ист апарат се 
употребува последовно на две или повеќе места на 
ист или друг корисник, надоместок се плаќа за секое 
одделно изведување на секое од тие места. 

Член 13 
Корисникот плаќа надомест без оглед на тоа кој 

или дали ангажирал изведувачки состав или одделен 
музичар - изведувач, како и без оглед на тоа кој е 
сопственик на апаратот или инструментот. 

Корисникот е должен да овозможи на организа-
цијата за заштита на авторски музички права 
(ЗАМП) - увид во документацијата која служи како 
основа за утврдување и распределба на авторскиот 
надомест. 

Член 14 
Сопственикот на просторијата, стадионот и сл. 

(закуподавецот) е должен да состави со корисникот 
договор за условите под кои се изведуваат заштите-
ни музички дела и на организацијата за заштита на 
авторски музички права да им овозможи увид во до-
говорот и во записникот за бруто - приходот оства-
рен од продадените влезни билети. Во спротивно, 
солидарно одговара за плаќање на авторскиот надо-
мест и за доставување на програмата. 

Ако закуподавецот од став 1 на овој член и овоз-
можи на неовластена организација или лице да орга-
низира музичко-забавна приредба и одбегне плаќање 
на пропишаниот авторски надомест, должен е тој на-
домест да го плати и д а ј а достави програмата. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за надоместо-
ците за јавно изведување и соопштување на музички 
дела во јавноста („Сл. лист на СФРЈ" бр. 74/89). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила 8 дена од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Сојуз на композиторите на 
Македонија 

Претседател, 
проф.д-р Тома Прошев, с.р. 

Бр. 03-111 
9 октомври 1992 година 

Скопје 
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Т А Р И Ф А 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ЈАВНО 

ИЗВЕДУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА 
МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА 

А. НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
МУЗИЧКИ ДЕЛА НА ПРИРЕДБИ 

I. Музички приредби 

Тарифен број 1 
Надоместот се плаќа во износ: 

Реден Вид на приредба Влез со наплата Влез Минимален 
број на влезен билет бесплатен надомест во број 

или друга форма 
на наплатување 

бодови 

1. Концерт на сериозна 6% од бруто 6% од хонорарот 100 
музика приходот на изведувачите 

2. Концерт на забавна 10% од бруто 10% од хонорарот 150 
музика, шоу, дела на приходот на изведувачите 
заштитени автори во 
духот на народната 
музика, концерт на 
изворна и обработена 
народна музика 
(песни и игри)и 
слично 

3. Академија, прослава 6% од бруто 6% од хонорарот 100 
и слично приходот на изведувачите 

4. Балетен дивертисман, 6% од бруто 6% од хонорарот 100 
танцови ревии, приходот на изведувачите 
танцови натпревари и 
ревии на мраз 

5. Променаден концерт 6% од бруто 
приходот 

6% од хонорарот 
на изведувачите 

100 

Надомест за изведување на музички дела според 
овој тарифен број се наплатува и на приредби како 
што се: музички фестивал, музичка свеченост, собир 
на народна музика, музичко натпреварување, демон-
страција на музика и слично, со тоа што стапката се 
определува според видот на музиката. 

Ако на иста приредба се изведуваат повеќе видо-
ви музика (сериозна, забавна, народна) се применува 
просечна стапка од овој тарифен број. 

II. Забавни приредби 

Тарифен број 2 

Надомест се плаќа по приредба во износ: 

Реден Вид на приредба Влез со наплата Влез Минимален 
број на влезен билет 

или друга форма 
на наплатување 

бесплатен надомест во 
бодови 

1. Игранка, другарска 10% од бруто 10% од хонорарот 150 
вечер, свадба, приходот на изведувачите 

- прослава, банкет, 
матурска, бруцошка, 
клубска вечер и 
слично 

2. Забава, бал. 12% од бруто 12% од хонорарот 200 
маскенбал, пречек на приходот на изведувачите 
нова година и сл 

Корисникот на музички дела кој не води точна 
книговодствена евиденција за наплатените влезни 
билети или други облици на наплатување, плаќа, во 
смисла на став 1 од овој тарифен број, 5% од вкуп-
ниот бруто-приход остварен во текот на целиот ка-
лендарски месец (или на забавната приредба) во кој 
е утврдена наплатата на влезни билети или други 
форми на наплатување, без оглед на бројот на дено-
вите во кои се наплатувани влезни билети или други 
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форми на наплатување. Ако корисникот на музички 
дела не води точна книговодствена евиденција со до-
кументација за разграничување на основот, тогаш 
надоместот се утврдува во износ од 40% на име в а -
ница или друга форма на наплата и 60% на име за-
должителна консумација. 

Ако покрај влезните билети или други форми на 
наплатување се наплатува и задолжителна консума-
ција (вечера, мени и сл.) на име надомест за изведу-
вање на музички дела се наплатува, освен надомес-
тот од овој тарифен број, и 4% од бруто приходот од 
задолжителната консумација. Надомест за изведува-
ње во наведениот износ се наплатува и кога се нап-
латува консумација без наплатување на влезен би-
лет. 

Ако корисникот на музички дела не води точна 
книговодствена евиденција со документација за нап-
латените задолжителни консумации, тогаш тој, во 
смисла на став 3 од овој тарифен број, плаќа 5% од 
вкупниот бруто приход остварен во текот на целиот 
календарски месец (или на забавната приредба) во 
кој е утврдена наплата за задолжителни консумации, 
без оглед на бројот на деновите во кои задолжител-
ната консумација навистина е наплатувана. 

Корисниците на музички дела - самостојни угос-
тителски дуќани (граѓански правни лица) плаќаат ав-
торски надомест во височина што одговара на надо-
местот утврден според приходите на соодветниот 
корисник на средства во општествена сопственост 
кој води точна книговодствена евиденција за бруто 
приходот или кој плаќа авторски надомест врз 
основа на договор за користење на музички дела. 

III. Други приредби 

1. Модни ревии, избор на убавица и слично: 

Тарифен број 3 
Надомест за изведување се плаќа по приредба и 

тоа: 
1) со наплата на влезен билет или друга форма на 

наплата - 4% од бруто-приходот; 
2) ако влезот е бесплатен: 
а) ако се изведува жива музика-4% од хонорарот 

на изведувачите 
б) ако се користи механичка музика 250 бода 
Ако приредбата има концертен дел, надоместот 

се плаќа по тарифниот број 1 на оваа тарифа. 

2. Циркуски претстави 

Тарифен број 4 
Ако се изведува жива или механичка музика, на-

доместот се плаќа од претстава: 
1) до 200 седишта 60 бода 
2) од 201 до 500 седишта 90 бода 
3) повеќе од 500 седишта 120 бода 

3. Артистички приредби 
Тарифен број 5 

Ако се изведува жива или механичка музика, се 
плаќа 4% од бруто-приходот од приредбата. 
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4. Спортски и фискултурни приредби 

Тарифен број 6 
На игралишта, стадионите, пливалиштата и др. за 

изведување на механичка или жива музика пред по-
четокот на приредбата, во паузата или по приредба-
та, надоместот се плаќа по приредба: 
1) до 10.000 седишта 150 бода 
2) преку 10.000 до 30.000 седишта 250 бода 
З) повеќе од 30.000 седишта 350 бода 

За изведување на музика на самата приредба (ме-
ханичка или жива музика), при која се изведува фис-
културна програма, се плаќа 2% од бруто-приходот 
на влезниот билет односно хонорарот на изведувачи-
те, а најмалку во двоен износ од ст. 1 на овој тари-
фен број, ако со овој правилник не е определено пои-
наку. 

Ако приредбата има концертен дел, надоместот 
се плаќа по тарифниот број 1 на оваа тарифа. 

5. Изведување на музички несценски дела при 
прикажување на сценски дела 

Тарифен број 7 
За ненарачани музички дела што се изведуваат во 

драмско-сценски дела, било како музичка придруж-
ба или како илустрација, или се вклопени во самиот 
драмски текст, или се користат пред почетокот, во 
паузата или по претставата, надоместот се плаќа по 
претстава: 

Реден број Траење на музиката Влез со наплата 
на влезен билет 
или друга форма 
на наплатување 

Влез бесплатен Минимален 
надомест во 

бодови 

1. до 10 минути 2% од бруто 2% од хонорарот 100 
приходот на изведувачите 

2. до 20 минути 3% од бруто 3% од хонорарот 150 
приходот на изведувачите 

3. до 30 минути 4% од бруто 4% од хонорарот 220 
приходот на изведувачите 

4. повеќе од 30 минути 5% од бруто 5% од хонорарот 250 
приходот на изведувачите 

IV. Свирачи поединци 

Тарифен број 8 
Надомест плаќаат свирачите поединци за изведу-

вање на музички дела: 
1) на саеми, панаѓури и сл. дневно 60 бода 
2) на свадби кои не се организирани во јавни локали, 
по свадба 80 бода 
3) договорен годишен паушал од 300 бода 

На инвалиди со над 50% инвалидност надоместот 
им се намалува за 50%. 

Б. НАДОМЕСТ ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ 
ПОСТОЈАНО ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА 

V. Угостителски дуќани 

ЖИВА МУЗИКА 
Тарифен број 9 

1. Надоместот за изведување на жива музика во 
угостителски дуќани во кои не се наплатуваат влез-
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ни билети или задолжителни консумации изнесува 
месечно: 

\ , _ _ _ _ _ _ 
Број на столови во затворен Траење на изведувањето 1 «а жива музика 
или отворен простор, односно 
можен број на посетители (до 24 часот) (по 24 часот) 

Бодови 
до 40 400 600 
од 41 до 80 500 ,700 
од 81 до 120 600 800 
од 121 до 180 700 900 
од 181 до 240 800 1.000 
од 241 до 300 900 1.100 
од 301 до 360 1.000 1.300 
од 361 до 420 1.100 1.400 
од 421 до 480 1.200 1.500 
•од 481 до 540 1.300 1.600 
од 541 до 600 1.400 1.700 
од 601 до 660 1.500 2.000 
од 661 до 720 1.600 2.100 
од 721 до 780 
од 781 до 840 

1.700 
1.800 

2.200 
2.300 

од 841 до 900 1.900 2.400 
повеќе од 900 2.000 2.500 

За поединечно изведување надоместот се плаќа 
по тарифниот број 2 на оваа тарифа, а најнизок износ 
е 50% од утврдениот износ во овој тарифен број спо-
ред бројот на столици, односно можниот број на по-
сетители на ден. Во барови и слични локали во кои 
се игра, надоместот се плаќа за 100% повеќе од на-
доместоците наведени во оваа точка. 

2. Во угостителските дуќани во кои се наплатуваг-
ат влезни билети или задолжителни консумации, на-
доместот се плаќа според тарифниот број 2 на оваа 
тарифа. 

3. За деновите кога во угостителскиот дуќан се 
користи музика подолго или од посетителите се нап-
латуваат влезни билети, резервации, задолжителна 
консумација или зголемена цена и сл. (пречек на но-
ва година, забава, бал, маскен бал, свадба, прослава, 
банкет, матурска, бруцошка, клубска вечер и сл.), 
покрај месечниот износ на надоместот, угостител-
скиот дуќан плаќа и посебен надомест за изведу-
вање, според тарифниот број 2 на оваа тарифа. 

Угостителскиот дуќан не може да ја исклучува 
својата обврска во поглед на јавното изведување на 
музички дела и да ја пренесува врз корисникот на 
своите услуги, врз организаторите или изведувачите 
на музичко-забавната програма. 

4. Угостителските дуќани во кои, во случаите од 
точка 3 на овој тарифен број, не се даваат угостител-
ски услуги плаќаат и посебен надомест во најголем 
износ по основот од точка 3 на овој тарифен број 
што се наплатува во таков или во сличен угостител-
ски дуќан. 

МЕХАНИЧКА МУЗИКА 

Тарифен број 10 
1. Надоместот за изведување на музика преку ра-

дио-апарати, грамофони или магнетофони во угости-
телски дуќани, освен во баровите и слични локали, 
изнесува месечно 50 бодови. 

За изведување на механичка музика со озвучува-
ње во барови, дискоклубови и видео-клубови и слич-
ни локали, како и во угостителски дуќани, надомес-
тот се плаќа по тарифниот број 9 на оваа тарифа. 

Ако во локалите се наплатуваат влезни билети 
или задолжителна консумација, односно се исплату-
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ва закупнина (надомест за апаратот за механичка 
репродукција на музика), надомест се плаќа според 
тарифниот број 2 на оваа тарифа. 

2. Надоместот за изведување на музика преку те-
левизори во угостителски дуќани изнесува 50 бодо-
ви месечно., 

3. Надомест за користење или пренесување на 
музика во секоја друга просторија по пат на грамо-
фон, магнетофон, касетофон, музички автомат, ра-
дио-апарат, телевизор, видео рекордер, звучник и 
слично изнесува месечно: 

а) по едно средство (апарат) 50 бода 
б) озвучување, основен надомест 200 бода 
в) озвучување, по еден звучник 10 бода 
Ако изведувањето на механичка музика од оваа 

точка се пренесува во угостителски дуќани од точка 
1 став 2 на овој тарифен број, надоместот се плаќа по 
тарифниот број 9 на оваа тарифа. 

VI. Мензи, бифеа, ресторани во претпријатија, 
организации и државни органи 

Тарифен број 11 
Надомест се плаќа месечно за изведување музика 

по пат: 
1) грамофон или магнетофон 30 бода 
2) радио-апарат или телевизор 30 бода 

VII. Одморалишта и планинарски домови 

Тарифен број 12 , 
Надомест се плаќа месечно за изведување на му-

зика по пат: 
1) грамофон или магнетофрн 30 бода 
2) радио-апарат или телевизор 30 бода 

VIII. Трговски дуќани, агенции и други деловни 
простории 

Тарифен број 13 
Надомест се плаќа месечно за изведување на 

музика во: 
1. Стоковни куќи и дуќани преку: 
а) грамофон или магнетофон, 
по едно средство (апарат) 40 бода 
б) радио-апарат или телевизор 
по едно средство (апарат) 40 бода 
в) озвучување, основен надомест 100 бода 
г) озвучување, по еден звучник 10 бода 

Ако се користат повеќе средства (апарати), надо-
местот може да се договори и во месечен паушален 
износ, земајќи го во предвид бројот на средствата 
(апаратите) што се користат; 
2. во продавници, млекарници, бензински станици и 
сл. преку: 
а) грамофон или магнетофон 40 бода 
б) радио-апарати или телевизори 40 бода 
в) озвучување, основен надомест 100 бода 
г) озвучување, по еден звучник 10 бода 
3. во туристички и други агенции, претставништва и 
други простории во кои се работи со странки преку: 

а) грамофон или магнетофон 40 бода 
б) радио-апарат или телевизор 40 бода 
в) озвучување, основен надомест 100 бода 
г) озвучување, по еден звучник 10 бода 

IX. Саеми 

Тарифен број 14 
За изведување механичка музика, освен музика 

од музички автомат, надомест се плаќа во висина од 
300 бода дневно. 

X. Занаетчиски дуќани 

Тарифен број 15 
Надомест се плаќа месечно за изведување на 

музика во: 
1) слаткарници, преку: 
а) грамофон или магнетофон 50 бода 
б)радио-апарати или телевизори 50 бода 
2) берберско-фризерски дуќани преку: 
радио-апарати, грамофони-или магнетофони 50 бода 
3) салон за чистење чевли и слично: 
а) грамофон или магнетофон 50 бода 
б) радио-апарат или телевизор 50 бода 
4) други занаетчиски дуќани преку: 
а) грамофон или магнетофон 50 бода 
б) радио-апарат или телевизор 50 бода 

XI. Претпријатија, односно организации 

Тарифен број 16 
Надоместот изнесува месечно и тоа: 

1) како основен надомест за озвучување 100 бода 
2) за секој звучник , 10 бода 

XII. Превозни, средства 

Тарифен број 17 
Надоместот се плаќа месечно за изведување на 

музика и тоа: 
1) на бродови и тоа по пат на: 
а) жива музика и мех. музика со озвучување 

по тарифен број 9 
на оваа тарифа 

б) механичка музика, по едно средство 
(апарат), освен музика од музички 
автомати од тарифниот број 28 на 
оваа тарифа 50 бода 
в) озвучување, по звучник 10 бода 
2) во автобуси, возови или авиони за изведување ме-
ханичка музика: 
а) по автобус 30 бода 
б) по озвучен вагон 30 бода 
в) по авион 100 бода 

За возови кои немаат постојани вагони, надомес-
тот може да се договори во месечен паушален износ. 
3) на автобуски или железнички станици, на бродски 
пристаништа и аеродроми и тоа: 



а) механичка музика по едно средство 
(апарат), освен музика од муз. автомат 
од тарифниот број 28 на оваа тарифа 30 бода 
б)преку озвучување,по звучник 5 бода 
4) во рекламни автомобили (автомобили 
во кои во текот на возењето се врши 
рекламирање со мех. музика) - дневно 15 бода 

XIII. Кина 

Тарифен број 18 
Надоместот за изведување на музика преку гра-

мофон, магнетофон, радио-апарат или некое друго 
механичко средство пред почетокот на претставата, 
во паузата или по претставата во кино, се плаќа ме-
сечно по следната табела: 

Број ка седишта Број на претстави неделно 
до 8 повеќе од 8 

до 600 40 » 50 
преку 600 60 100 

XIV. Читални 

Тарифен број 19 
За изведување механичка музика, освен музика 

од музички автомати, надомест се плаќа во висина 
од 20 бодови месечно. 

XV. Месни заедници, општествени или клубски 
простории 

Тарифен број 20 
Надомест се плаќа месечно за изведување меха-

ничка музика по пат на: 
1) грамофон или магнетофон 30 бода 
2) радио-апарат или телевизор 20 бода 

Надомест за изведување музички дела, со напла-
та на влезни билети или други форми на наплатува-
ње, или со игранка (диско-клубови и др.), се плаќа 
според тарифниот број 2 на оваа тарифа, со тоа што 
може да се договори и во паушален износ. 

XVI. Изложби, галерии, музеи 

Тарифен број 21 
Надомест се плаќа месечно за изведување на: 

1) механичка музика, освен од муз. автомат 30 бода 
2) музика по пат на озвучување, по звучник 5 бода 

XVII. Армија на Република Македонија 

Тарифен број 22 
Надомест за изведување музички дела во армија-

та на Република Македонија за службени цели се 
плаќа според спогодба. 

Под изведување на музички дела за службени це-
ли во армијата на Република Македонија се подраз-
бира изведување на музички дела во касарните и 
гарнизоните за војниците, при дочек и испраќање на 
државни делегации, при воени паради и слично. 

Ако музичките дела не се изведуваат за целите од 
став 2 од овој тарифен број, на таквото изведување 

ќе се применува соодветниот тарифен број на оваа 
тарифа. 

XVIII. Спортски игралишта, плажи и кампови 

Тарифен број 23 
Надомест се плаќа месечно за изведување на: 

1) механичка музика, освен од музички 
автомат 100 бода 
2) музика по пат на озвучување, по звучник 10 бода 

XIX. Салони за забава, забавни паркови и 
вртелешки 

Тарифен број 24 
Надомест се плаќа за изведување механичка 

музика и тоа: 
1) во салони за забава, месечно 150 бода 
2) во забавни паркови, дневно 30 бода 
3) вртелешка, дневно 5 бода 

XX. Школи за играње 

Тарифен број 25 
Надомест месечно изнесува, без оглед на видот 

на музиката: 150 бода 

XXI. Месни разгласни станици 

Тарифен број 26 
Надомест се плаќа за изведување на механичка 

музика и тоа: 
1) дневно 10 бода 
2) месечно 100 бода 

XXII. Локални радио станици 
Тарифен број 27 

Надомест се плаќа месечно, према траењето на 
емисиите во неделата и тоа: 
1) до 15 часови 50 бода 
2) од 15 до 30 часови 100 бода 
3) од 30 до 40 часови 150 бода 
4) преку 40 часови 200 бода 

Локалните радио станици, кои остваруваат посеб-
ни приходи од пропаганда, реклами, желби на слу-
шателите и слично покрај надоместот од став 1 на 
овој тарифен број, наплатуваат уште и 4% од тие 
бруто приходи. 

XXXIII. Музички автомати 

Тарифен број 28 ; 
За изведување музика од музички автомати без 

екран, надомест се плаќа 100 бодови месечно. 

Во Правилникот за измена на Правилникот за на-
доместоци за јавно изведување и соопштување на 
музички дела во јавноста („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 60/93) во членот 2 бројот 
„1,00 денар" се заменува со бројот „1,50 денари". 

Бр. 03-237 Сојуз на композиторите на 
31 март 1994 година Македонија 

Скопје проф. академик Властимир Николовски, с.р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Стр. 3056-Бр. 60 21 септември 1999 
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Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води извршна постапка по предлог 
на доверителот Владимир Димитровски од Скопје, 
ул. "Загребска" бр. 15, заради дислоцирање н а п л а т и -
ло и изградба на ново купатило во станот во Скопје, 
на ул."Гиго Макаровски" бр. 7, втор кат. 

Бидејќи должникот во меѓувреме починал, судот, 
на неговите можни наследници во овој момент непо-
знати на судот, им постави привремен застапник. 

За застапник го одреди лицето Лилјана Мизрахи 
адвокат од Скопје, бул. "Св. Климент Охридски" бб 2 
кат кој ќе ги има сите права и должности на редовен 
законски застапник во постапката се додека наслед-
ниците на должникот или нивен полномошник не се 
појави пред судот 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, И.бр.3372/99. 
(30366) 

Пред овој суд е поведена постапка за сопственост 
на недвижен имот по тужбата на тужутелот Петре 
Поповски од Скопје, застапував од пол.Гојко Трај-
о в с к и адв. од Скопје, против тужената Софија Став-
рева од Скопје, сега со непознато живеалиште во Ка-
нада. 

Основниот суд Скопје 1-Скопје назначил првремен 
застапник Драган Малиновски, адв. од Скопје за за-
штита на интересите на тужениот. Назначениот ад-
вокат ќе ги извршува дејствијата се додека тужената 
или нејзиниот полномошник не се појави пред судот 
односно додека Центарот за социјална работа не го 
извести судот дека и поставил старател на тужената. 

Судот ја повикува тужената да се јави пред судот и 
да ја преземе постапката или пак да овласти друго 
лице кое што ќе презема дејствија во постапката. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје, IV П.бр.824/99. 
(30353) 

Пред Основниот суд Скопје 1-Скопје е поведена 
парнична постапка за алиментација по тужбата на 
малолетната тужителка Елена Чогуриќ преку зак.за-
стапник-нејзината мајка Л>иља Бурназова, преку пол 
Димовска Виолета со стан с.Визбегово, Скопје, адв. 
од Скопје, против тужениот Владимир Чогуриќ, на 
работа во САД со непозната адреса. 

Вршејќи тужениот е со непознато престојувалиште 
како и од причина што тужениот нема полномошник 
Основниот суд Скопје 1-Сконје на тужениот Влади-
мир Чогуриќ му се поставува за привремен застапник 
и тоа адвокатот Нада Ангеловска од Скопје, која ќе 
ги штити правата и интересите на тужениот се доде-
ка тужениот лично или негов полномошник не се по-
јави пред судот, односно додека Меѓуопштинскиот 
центар за социјални работи на општините на град 
Скопје не го извести судот дека назначил старател. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје,XIX П.бр.1297/99. 
(30356) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П-СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за утврдување пра-

во на сопственост по тужбата на тужителот Видан 
Кралевски од Скопје тужениот Душан Поповиќ, со 
непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавув-
ањето на огласот да се јави во судот и во истиот рок 
да ја достави својата сегашна адреса на живеење, или 
пак да назначи свој полномошник кој ќе ги застапува 
неговите интереси во спорот. Во спротивно, ќе му би-
де поставен привремен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси до правосилното окончување на 
постапката пред овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје,XVII.бр. 1707/99. 
(30234) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по 
тужбата на тужителот Јашар Хотовиќ од Скопје про-
тив тужената Азбије Хотовиќ од Скопје, ул."152 (Бај-
рам Шабани") сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот да се јави во Основниот суд Скопје И~ 
Скопје или во тој рок да достави своја адреса или пре-
стојувалиште или да назначи свој полномошник. 
Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, нејзи-
ните интереси во постапката ќе ги штити привремен 
застапник поставен од Меѓуопштинскиот ценатр за 
социјални работи на општините на град Скопје, се до-
дека тужената лично или преку нејзин полномошник 
не се појави во судот. 

Од Основниот,суд Скопје П-Скопје, XIX П.бр. 1529/99. 
(30279) 

Пред овој суд се води постапка за неосновано збога-
тување по тужбата на тужител ката Даница Стојчевиќ 
од Скопје, против тужениот Павле Стојчевиќ, со не-
позната дреса.Вредноста на спорот е неопределена. 

Судот на тужениот му постави привремен застапник, 
адвокатот, Василка Паскалиева од Скопје, ТЦ Мав-
ровка, кат 2, канцеларија бр. 1, кој ќе ги застапува не-
говите интереси во постапката. Се повикува тужениот 
во рок од триесет дена од објавувањето на огласот да 
се јави во судот, лично или преку полномошник и да ја 
преземе постапката. Во спротивно, постапката ќе про-
должи преку поставениот застаппник. 

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, ХI.П.бр. 1111/98. 
(30413) 

ОСНОВЕН СУД ВО Б И Т О Л А 
Пред овој суд поведена е парнична постапка по ос-

нов на долг по тужбата на тужителите Христо Паја-
ковски од Битола и Александар Пајаковски од Бито-
ла, против тужениот Ѓоце Петровски од Скопје, ул. 
"Народен фронт" бр.35/30 Скопје, сега со непозната 
адреса. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса од Цента-
рот за социјална работа во Битола, за привремен ста-
рател му е поствен адвокатот Сашо Врбовски од Би-
тола кој ќе ги врши сите права и должности на за-
конски застапник и ќе го застапува се додека тој или 
негов полномошник не се јави пред судот. 

Од Основниот суд во Битола,П.бр.2038/95. (30910) 

О С Н О В Е Н СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд заведена е парнична постапка по ту-

жба на тужител ката Афродита Исеини од с.Чегране, 
Гостиварско, застапувала од нејзиниот полномошник 
Рихан Исмаили, адвокат од Гостивар, против туже-
ниот Бекри Велиу од с. Форино, Гостиварско сега со 
непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд 
во Гостивар, доколку не се јави или не постави свој 
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полномошник, во постапката ќе го застапува привре-
мениот застапник Димоски Бобан, стручен сора-
ботник во Основниот суд во Гостивар, се до окон-
чување на спорот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.530/99.(31104) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води про-
цесна постапка за развод на брак по тужбата на 
тужителката Мурати род.Селими Разије од с.Речане, 
Гостиварско, застапувам од полномошникот Неим 
Селмани адвокат од Гостивар, против тужениот Му-
рати Мурат од с.Србиново, Гостиварско, сега со не-
позната адреса во странство. -

Бидејќи, тужениот е со непозната адреса за при-
времен застапник му се поставува Алији Елејеса 
стручен соработник во Основниот суд во Гостивар. 

Од Основниот суд Гостивар, П.бр.624/99. (31105) 

ОСНОВЕН СУД ВО Д Е Б А Р 
Пред овој суд се води постапка за зак.издршка по ту-

жбата на тужителите Џемила Алиловска и малолет-
ната Дана Алиловска од с.Бајрамовци против тужени-
от Берат Алиловски од с.Балинци, а сега во Италија 
со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Берат Алиловски во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој 
суд или во истиот рок да ја достави својата точна сега-
шна адреса на живеење. Во спротивно, ќе му броде по-
ставен привремен старател кој ќе ги застапува негови-
те интереси до правосилното окончување на постапка-
та. 

•Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 131/99. (30299) 

ОСНОВЕН СУД ВО К А В А Д А Р Ц И 
Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за 

утврдување на сопственост, по тужбата на тужителот 
Димовски Трајче од Росоман-Кавадарци, против туже-
ниот Митрев Драги, со непозната адреса. 

Судот на тужениот му назначи привремен застапник 
адвокат Петковска Елизабета од Кавадарци, која ќе 
ги застапува интересите на тужениот. 

Се повикува тужениот да се јави во судот лично, 
или преку полномошник во рок од 30 дена од 
објавување•то на огласот. Во спротивно, во 
постапката ќе го за>стапува привремен застапник се 
додека тужениот или неговиот полномошник не се 
појават пред судот, од>носно додека Органот^ за 
старателство не го извести судот дека назначил 
старател. 

Од Основниот суд во Кавадарци, П.б.478/98. (30548) 

ОСНОВЕН СУД ВО К О Ч А Н И 
Пред Основниот суд во Кочани е во тек постапка 

за наплата на долг по тужбата на тужителот АД за 
осигурување "Македонија" Скопје, филијала-Кочани 
против тужениот Станко Стојанов од Кочани, мо-
ментално живее и работи во Израел, со непозната 
адреса. Вредност на спорот 4.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Станко Стојанов да се јави 
во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето 
на огласот, или пак постави свој полномошник. Во 
спротивно, судот на тужениот ќе му постави привре-
мен застапник до правосилното окончување на по-
стапката и тоа Благојчо Стоименов, стручен сора-
ботник при Основниот суд во Кочани. 

Од Основниот суд во Кочани, P.бр.191/98. (30298) 

Пред Основниот суд во Кочани во тек е постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Пре-
кајски Мара од Кочани, ул."Стив Наумов" бр.35 про-
тив тужениот Прекајски Жарко од Нови Бечај-СРЈ. 
Со непозната адреса. Вредност на спо>рот 60.0000,00 
денари. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена 
сметано од денот на објавувањето на огласот, или, 
пак постави свој полномошник. Во спротивно, судот 
на тужениот ќе му постави привремен застапник до 
правосилното окончување на постапката и тоа Бла-
гојчо Стоименов, стручен соработник во Основниот 
суд во Кочани. 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.311/99. (30907) 

Пред Основниот суд во Кочани во тек е постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителот Милан 
Илиев од с. Зрновци, против тужената Бојка Илиева, 
родена Бурова од Красна, Република Бугарија. Вред-
ност на спорот 60.ООО,оо денари. 

Се повикува тужената да се јави во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот, или, пак пос-
ави свој полномошник. Во спротвино судот на туже-
ната ќе и постави привремен застапник до право-
силното окончување на постапката и тоа Благојчо 
Стоименов, стручен соработник во Основен суд во 
Кочани, П.бр.426?99. 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.427/99. (31181) 

ОСНОВЕН СУД ВО К У М А Н О В О 
Пред Основниот суд во Куманово се води пар-

нична постапка за издршка по тужбата на тужи-
телот Светланка Станојковска од с.Режановце-Кума-
ново, против тужениот Боро Стојановски од с.Режа-
новце, сега во странство на работа во Германија, со 
непозната адреса. 

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена се јави 
на судот да остави СВОЈ адреса или назначи свој 
полномошник. Доколку во овој рок не се јави туже-
ниот ниту било пак кое лице го извести судот за 
точна адреса на тужениот, судот ќе му постави 
привремен застапник адвокатот од Куманово, Мом-
чило Доцевски. 

Од Основниот суд во Куманово,У.П.бр.о9-45/99. 
(31098) 

Пред Основиот суд во Куманово во тек е постап-
пка за надомест на штета по тужбата на тужителот 
Марковски Владимир од Куманово, против тужените 
Николовски Петар од Куманово, ул."Ѓорче Петров" 
бр.49 и Николовски Трајко од Куманово, на привре-
мена работа во странство со непозната адреса. 

На второ тужениот Николовски Трајко од Кума-
ново, ул."Ѓорче Петров" бр.38, сега на привремена 
работа во Германија со- непозната адреса на живеење 
му се поставува привремен застапник адвокатот Жив-
ко Арсовски од Куманово, кој ќе го застапува туже-
ниот во постапката пред судот се додека тој или негов 
полномошник не се појави пред судот односно додека 
Ценатрот за социјална работа не го извести, судот 
дека назначи старател. 
. Од Основниот суд Куманово, Ш.П.бр.09-635/93. 

'(31099) 

Пред овој суд е поведена парнична постапка за 
утврдување на сопственост по тужбата на тужителот 
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Рамадани Исен од Куманово, ул."Васа Пелагиќ бр.9 
против тужениот О с м а н о в с к и Чедомир, со непоз-
ната адреса. Вредност на спорот 100.000 денари. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса му се 
поставува привремен застапник кој ќе го застапува 
тужениот во оваа постапка до правосилното окон-
чување се додека не се јави тужениот или негов 
застапник и тоа адвокатот Живко Арсовски од Кума-
ново. 

Од Основниот суд во Куманово, VI. П.бр.1776/99. 
(31182) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУ МИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица се води спор за 

долг но тужбата на тужителот АДОР "Македонија" 
Скопје, против тужениот Терзиев Мите .од с.Добро-
шинци, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 
3.500 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
од објавувањето на огласот. 

За привремен застапник на тужениот се назначува 
Валентина Митева, стручен соработник во Основниот 
суд во Струмица, која ќе ги застапува интересите на 
тужениот се до појавување на тужениот или негов 
полномошник пред судот со сите права. 

Од Основниот суд во Струмицз, П.бр.1112/99.(31106) 

Пред Основниот суд во Отру мица се води спор за 
долг по тужбата на тужителот АД за осигурување и 
реосигурување "Македонија" Скопје, против тужен-
иот Василев Киро од с. Градошорци, сега со непозната 
адреса на живеење. Вредност на спорот 2.520 денари. 

Се повикува тужениот Василев Киро да се јави во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. 

За привремен застапник на тужениот му се наз-
начува Валентина Митева, стручен соработник во 
Основниот суд во Струмица, која ќе ги застапува ин-
тересите на тужениот се до појавувањето на тужениот 
или негов полномошник пред судот. 

Од Основниот суд Отру мица, П. бр. 1114/99. (31107) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка' 

по тужбата на тужителот Л>атиф Алијии од с. ^Џеп-
џиите -Тетовско против тужениот Андоновски Горѓи 
Јован од Скопје, ул." Андреј Барби" бр.61/1-2 сега со 
непозната адреса и други. 

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" се 
јави во Основниот суд во Тетово, или постави свој 
полномошник кој ќе ги штити неговите права и 
интереси. Во спротивно, судот преку Центарот за со-
цијална работа во Тетово ќе му постави привремен 
старател кој ќе ги штити неговите права и интереси 
до првосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во 'Гетово, П. бр.266/99. (31096) 

Пред овој суд во тек е оставинска постапка за 
расправање на оставината на покојниот Асим Амети 
порано од с. Челопек, како негов наследник од прв 
наследен ред меѓу другите е и синот Сервет Амети од 
с.Челопек, а сега на привремена работа во старнство. 

Се повикува наследникот Сервет Амети во рок од 
една година по објавувањето на огласот да овласти 
свој полномошник, доколку во тој рок не се јави, 

судот ќе ја расправи оставината врз основа на из-
јавата на старателот и податоците со кој располага. 

Од Основниот суд во Тетово, О. бр. 220/99. (31097) 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за 
надомест на штета по тужбата на АД за осигурување. 
"Македонија" Скопје, против Мазлам Шаини од 
с. Желино. 

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд 
во Тетово, во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот, и да одреди полномошник. Во спорот преку 
Центарот за социјална работа во Тетово, ќе му биде 
одреден привремен застапник што ќе го застапува 
до правосилното извршување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.52/99. (31101) 

Пред овој суд води спор Бајрами Ќ а т и ф од 
с.Челопек, против Абдуловски Сулејман Месут од 
с.Челопек, а сега со непозната адреса во Босна и 
Херцеговина. 

Се повикува тужениот да се јави на судот, или 
достави адреса, или постави свој застапник, во рок од 
15 дена од објавувањето на огласот, по истекот на 
овој рок, доколку не се јави судот ќе му постави при-
времен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 710/99. (31102) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 
за сопственост по основ на договор за купо-
продажба,по тужбата на тужителот Стојановски 
Љубомир од с. Брвеница против тужените Димиќ 
Роса, Димиќ Илко и Димиќ Бранка, сите од САД, со 
непозната адреса. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот, да 
достават адреса или да овластат полномошник кој ќе , 
ги застапува во оваа постапка до нејзиното окон-
чување. Во спротивно, судот по истекот на 30 дена 
преку Центарот за социјална работа во Тетово на 
тужените ќе постави привремен застапник. 

Од Основниот суд Тетово, П.бр.785/99. ( 31103) 

О С Н О В Е Н СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип поведена е постапка 

за утврдување на сопственост на тужител ите Љупчо 
и Љубица Николови од Штип, ул."Трет" бр.28, про-
тив тужениот Мастев Димитрија од Штип, сега со не-
позната адреса на престојување. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот да се јави во овој суд и да достави 
точна адреса на живеење или да определи свој заста-
пник или полномошник. Во спротивно, ќе му биде по-
ставен привремен застапник по службена должност 
кој ќе ги застапува неговите интереси до завршување-
то на спорот. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 101 /99. (30909) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО Т Р Г О В С К И О Т 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 844/99 на регистарска влошка бр. 1-1298-0-0-0, ја за-
пиша во судскиот регистар промената на лицето 
овластено за застапување во внатрешниот и надво-
решно-трговскиот промет ИНТЕРИМПЕКС Акцио-
нерско друштво за надворешна и внатрешна трговија и 
туризам, ул. "11 Октомври" бр. 32, Скопје. 
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Му престанува овластувањето на Зоран Ѓорчевски, 
генерален директор, да го застапува акционерското 
друштво без ограничување, се овластува Димитар 
Спировски, вршител на должност генерален директор 
да го застапува акционерското друштво без ограничу-
вање. 

Му престанува овластувањето на генералниот дирек-
тор Зоран Ѓорчевски да го застапува акционерското 
друштво во надворешно трговскиот промет без огра-
ничување. 

Се овластува Димитар Спировски, вршител на дол-
жност генерален директор да го застапува акционер-
ското друштво во надворешно трговскиот промет без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31065) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. 
бр. 904/99 на регистарска влошка бр. 1-1298-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на фирма и 
промена на лице на ИНТЕРИМПЕКС Акционерско 
друштво за надворешна и внатрешна трговија и тури-
зам, п.о., ул. "11 Октомври" бр. 32, Скопје. 

Промената на фирмата гласи: А В И О И М П Е К С Ак-
ционерско друштво за воздушен сообраќај и трговија 
п.о. - Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 32. 

Се запишува: Илија Смилев, зам.генерален директор 
на Акционерско друштво да го застапува Акционер-
ското друштво без ограничување. 

Пречистениот текст гласи: 
1. Димитар Спировски, в.д. директор и 
2. Илија Смилев, заменик генерален директор без ог-

раничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31066) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението Трег. 
бр 9795/98, на регистарска влошка бр. 0200107567-8-09-
000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето 
со ЗТД на Друштвото за трговија, градежништво и ус-
луги "ИНТЕРПЛАН" Петре ДО&ЕЛ, импорт-експорт, 
ул. "Софиска" бр. 26, Скопје. 

Основач на друштвото, со Акт - Изјава за основање 
од 15.12.1998 год. бр. 102 е Таневски Петре од Скопје. 

Дејности: 45.21; 45.25.; 45.31; 45.32; 45.33; 45.41; 45.42; 
45.43; 45.44; 45.45; 50.10; 50.30, 51.13; 51.31; 51.34; 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; 51.61; 51.62, 51.63; 51.64; 51.66; 51.70; 
52.11; 52.12; 52.27; 52.33; 52.41; 52.42; 52.43; 52.44; 52.45; 
52.46; 52.48; 52.61; 60.23; 60.24; 63.12; 63.30; 63.40; 70.31; 
70.32; 71.10; 71.21; 7'2.30; 72.60; 74.13; 74.14; 74.20; 74.30; 
74.40; 74.81; 74.84; 92.34; 93.05. 

Дејности во надворешно трговски промет: 
- надворешна трговија со непрехранбени производи 
- надворешна трговија со прехранбени производи 
- застапништво и посредништво на странски фирми 
- меѓународен транспорт на патници и стоки 
- привремен увоз-извоз 
- консигнациона продажба 
- реекспорт 
- закуп - лизинг 
- кооперација 
- малограничен промет со соседните земји 
- агенциски услуги 
- компензациони услуги 
- шпедиција 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Управител на друштвото е Таневски Петре, кој е и 
законски застапник без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (12920) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4575/99 на регистарска влошка бр. 020179237-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и 
услуги на „САРА-КОМЕРЦ" Дејан ДООЕЛ експорт-
импорт ул. „Цветан Димов" бр.40/3-12 Скопје. 

Основач: Дејан Атанасов од Скопје. 
Дејности: 28.73, 28.74, 15.31, 15.32, 15.33, 15,98/2, 

45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.432, 45.43, 45.44, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.24, 51.41, 51,42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.51, 
51.57, 51.70, 50,30/1, 50,40/1, 50.50, 50.20,52.72/1, 52.72/ 
2, 52.74, 55.21/2, 55.23, 55.23, 55.40, 55.51, 55.52, 18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 
31.61, 31.62, 33.20, 72.10, 72.20, 74,84, 93,05, 15.52, 
15,81/1, 15.81/2, 15,82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 
15,87, 15.98/1, 21.12-, 21.21, 21.22, 21.25, 36.11, 36.12, 
36.13 , 36.14, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 50.40/4, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 52.44/2, 52.44/3, 52.61, 
52.44/4, 52.62, 52.73, 55,30/1, 55.30/2, 60.22, 60.„3, 60.„4, 
70."1, 71.10, 71.21, 72.30, 72.50, 72.60,. 74.81, 74.82,, 
74.83, 93,01, 93,02, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, реекспорт, малограничен промет со Албанија, 
Бугарија, Грција и Југославија, превоз на стоки во меѓу-
народниот сообраќај. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. 

Управител е Оливер Каровски од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4575/ 

99. (28973) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ Н А 
ЗДРУЖЕНИЈА Н А ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 

и фондации под ЗГФ.бр. 21/99, Здружение на граѓани 
со име Здружение на стечајни работници - Струмица, 
кое е основано заради остварување на правото на ра-
ботните и други права од работниот однос. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Борис Поп-Димитров" бр. 42, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30597) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 22/99, Здружение на граѓани 
со име Спортско друштво за одгледување и натпрева-
рување со расни гулаби "Поштар" - Струмица, кое е 
основано заради развој на гулабарството. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица, а неговото седиште се наоѓа на ул. 
"Ванчо Китанов" бр. 20, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30599) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 23/99, Здружение на граѓани 
со име Фитнес центар "Атлета" - Струмица, кое е ос-
новано заради развој на атлетскиот и фитнес спортот. 
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Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. Ѓуро Салај" бб. 

Од Основниот суд во Струмица. (30600) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 24/99, Здружение на граѓани 
со име Пливачко-нуркачки-ватерполо "Делфина" -
Струмица, кое е основано заради развој на пливачко-
нуркачки-ватерполо спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и •РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Братство Единство" бр. 29, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30601) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 25/99, Здружение на граѓани 
со име Шотокан карате клуб "Шихан" - Струмица, кое 

. е основано заради развој на карате спортот. 
Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-

штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Јанко Цветинов" бр. 18. 

Од Основниот суд во Струмица. (30603) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 27/99, Здружение на граѓани 
со име Тениски клуб "Инфопејџ" - Струмица, кое е ос-
новано заради развој на тенискиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Васил Сурчев" бр. 11, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30604) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 31/99, Здружение на граѓани 
со име Еколошко друштво "Планетум" - Струмица, 
кое е основано заради заштита на животната средина. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Максим Горки" бр. 3, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30605) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 32/99, Здружение на граѓани 
со име Здружение на лозари "Струмичка лоза" - с.Пи-
перево, кое е основано заради развој на земјоделското-
лозаро овоштарство. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с.Пиперево. 

Од Основниот суд во Струмица. (30609) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации под ЗГФ.бр. 33/99, Здружение на граѓани со 
име Здружение на граѓани акционери - Струмица, кое 
е основано заради заштита на правата работници - ак-
ционери. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Гоце Делчев" бр. 5, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30610) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 34/99, Здружение на граѓани 
со име Културно уметничко друштво "Гоце Делчев" -
Босилово, кое е основано заради негување на македон-
скиот фолклор. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Босилово, Струмица и РМ, а неговото седиште 
се наоѓа во Дом на културата - Босилово. 

Од Основниот суд во Струмица. (30612) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 35/99, Здружение на граѓани 
со име Друштво за проучување и заштита на птиците -
Струмица, кое е основано заради заштита на птиците. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Васил Сурчев" бр. 11, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30613) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 36/99, Здружение на граѓани 
со име Авто-мото друштво "Стрела" - Струмица, кое е 
основано заради техничка исправност на моторни во-
зила и безбедност &а сообраќајот на патиштата. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Ленинова" бр. 94. 

Од Основниот суд во Струмица. (30615) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 37/99, Здружение на граѓани 
со име Фудбалски клуб "Беласица" - Струмица, кое е 
основано заради развој на фудбалскиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30617) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 38/99, Здружение на граѓани 
со име Фудбалски клуб "Тиверија" - Струмица, кое е 
основано заради развој на фудбалскиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30618) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 39/99, Здружение на граѓани 
со име Фудбалски клуб "Моноспитово" - Моноспитово, 
кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с.Моноспитово. 

Од Основниот суд во Струмица. (30619) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 40/99, Здружение на граѓани 
со име Фудбалски клуб "Граничар" - Ново Коњарево, 
кое е основано заради развој на фудбалскиот спорт. 



Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с.Ново Коњарево. 

Од Основниот суд во Струмица. (30620) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 41/99, Здружение на граѓани 
со име Фудбалски клуб ' Т о л а т " - с.Костурино, кое е 
основано заради развој на фудбалскиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
с. Костурино. 

Од Основниот суд во Струмица. „ (30627) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
63/98 од 22.VII. 1999 година, потврдува дека Здружение-
то за интернационална едукација "НОРМАК" од 
Скопје регистрирано на ден 23.02.1999 год. во един-
ствениот регистар за здруженија на граѓани и фонда-
ции го менува лицето овластено за застапување. 

Во иднина лице кое ќе го застапува здружението за 
интернадионална^едукација "НОРМАК" - Скопје ќе 
биде г-ѓа Даница Јовановска од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје - Скопје!"' (31351) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г?бр. 

485/99 од 09.IХ.1999 година, го запиша следното: 
I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-

нието на граѓани Сојуз на здруженија џа медицински 
лаборанти и санитарни техничари на Република Маке-
донија, со седиште во Скопје, со својство на правно ли-
це од 05.03.1993 год. се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
424, се запишува здружението на граѓани Сојуз на 
здруженија на медицински лаборанти и санитарни тех-
ничари на Република Македонија, со седиште во Скоп-
је, ул. "50 Девизија" бр. 6, кое го застапува неговиот 
претседател Риссго Севриев од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31042) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Рег.З.Г. 
бр.81/99 од 02.09.1999 година, го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот за здруженија на гра-
ѓани и фондации што се води во Основниот суд Скопје 

II - Скопје на Сојуз за Тајландски бокс на Македонија 
под реден бр.Рег.З.Г.бр,81/99 од 02.09.1999 година. 

Седиштето на Сојуз за Тајландски бокс на Македони-
ја-Скопје е во Скопје, ул."Фрањо Клуз" бр.14/3, а под-
рачјето на дејствување на Сојузот во Република Маке-
донија е заради ширење и унапредување на спортот со 
посебен развој на тајландскиот бокс, развивање на 
разни активности со кои се остваруваат и задоволуваат 
спортски, културни, образовно-воспитни и други инте-
реси, овозможување правилен психомоторен развој на 
личноста вршење работа од рекреациски карактер, 
следење на состојбите и спроведување истражување од 
областа на спортот, усогласување на посебните и заед-
ничките интереси во областа на спортот посебно тај-
ландскиот бокс, подготовка на прогресивни и стимула-
тивни програми, реализација на проекти кои имаат 
воспитно-едукативна функција, организирање и одржу-
вање на натпревари, едукативни предавања, семинари, 
училишни предавања, подготвување публикации, акти-
вна соработка со меѓународни организации и здруже-
нија и давање предност и сугестии до надлежни органи 
и организации за развој на спортот воопшто. 

Со денот на запишувањето во Регистарот Сојуз на 
Тајландски бокс на Македонија-Скопје се стекнува со 
својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30169) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Рег.З.Г. 
бр. 174/99 од 08.07.1999 година, го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот за здруженија на гра-
ѓани и фондации на Влашко културно уметничко дру-
штво "Питу Гули"-Скопје, ул."Вера Јоциќ" бр. 10-1/2. 

Целите и задачите на друштвото се. да го следи и из-
учува развојот на народниот, изворниот мелос фолкло-
рот на власите, да работи на стручно и културно воспи-
тување на членството, преку најразлични форми да 
организира и остварува тесна соработка со соодветни 
организации како и културно уметнички друштва ши-
ром републиката и пошироко, постојано ги негува, од-
гледува и збогатува влашките традиционално изворни 
обичаи на влашкиот фолклор и народниот мелос на 
власите во Република Македонија, организира концер-
ти и други настапи јавни манифестации во градот, ре-
публиката и надвор од неа. 

Лице овластено за застапување и преставување на 
Влашкото културно уметничко друштво "Питу Гули" 
Скопје е претседателот на друштвото. 
Со денот на запишувањето во Регистарот Влашкото 

културно уметничко друштво "Питу Гули" Скопје, се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30176) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Рег.З.Г. 
бр. 158/99 од 13.07.1999 година, го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот за здруженија на гра-
ѓани и фондации на Ансамбл на народни ора и песни 
"Зограф" Скопје, ул."Доситеј Обрадовиќ" бб. 

Дејноста на Ансамблот на народни ора и песни "Зо-
граф" Скопје е усогласување на посебните и заеднич-
ките интереси во областа на изучувањето, негувањето, 
развивањето, унапредување, зачувување и презентира-
ње на македонскиот фолклор и обичаи, изразени низ 
народни игри, песни, инструменти и носии кои го одре-
дуваат историското минато и богатото културно нас-
ледство и традиции на македонскиот народ, создавање 
на просторни, материјални кадровски, финансиски и 
други услови за масовно прифаќање на членови и фор-
мирање на секции и групи за изучување, негување, раз-
вивање, унапредување и презентирање на фолклорни-
те и играорни, песнопојни, инструментални, сценски и 
други уметнички способности за членовите. 

Со денот на запишувањето во Регистарот ансамблот 
за народни ора и песни "Зограф" Скопје се стекнува со 
својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30195) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Рег.З.Г. 
бр. 195/99 од 06.07.1999 година, го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот за здруженија на гра-
ѓани и фондации што се води во Основниот суд Скопје 

II-Скопје на Друштво за рекреација и гимнастика Пар-
тизан "Чаир" Скопје. 

Седиштето на друштво за рекреација и гимнастика 
Партизан "Чаир" Скопје е во Скопје, ул."Џон Кенеди" 
бб, а подрачјето на дејствување на друштвото на Ре-
публика Македонија е изготвување програми за своите 
активности кои се реализираат преку разновидни об-
лици, форми, содржини и методи, а тоа се: спортска ги-
мнастика за женски категории, спортска гимнастика за 
машки категории, спортска акробатика за машки и 
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женски категории, редовно телесно вежбање за сите 
возрасти, корективна гимнастика, аеробик-фитнес, бо-
ди-билдинг, спортска рекреација, трамплин, акции за 
научи да скијаш, пливаш, излети, летувања, летни и 
зимски подготовки за гимнастичари-ки и организирање 
и учествување на натпревари. 

Со денот на запишувањето во Регистарот друштво за 
рекреација и гимнастика Партизан "Чаир" Скопје се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30238) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 12/99, Здружение на граѓани 
со име Фото-кино-видео клуб "Струмица" Струмица, 
кое е основано заради развој на фото-кино-видео-тех-
никата. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Братство Единство" бр. 29, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30589) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 13/99, Здружение на граѓани 
со име Аеро клуб "Младост" - Струмица, кое е основа-
но заради развој на воздухопловниот спорт и др. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Братство Единство" бр. 29, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30590) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 14/99, Здружение на граѓани 
со име Сојуз на клубовите на млади техничари и при-
родници - Струмица, кое е основано заради техничко 
воспитување на членството. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Братство Единство" бр. 29, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. - (30591) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 15/99, Здружение на граѓани 
со име Радио клуб "Струмица" - Струмица, кое е осно-
вано заради развој на радиотехниката, електрониката 
и други дејности од областа на техниката. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Братство Единство" бр. 29, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30592) 

Се 'занишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 16/99, Здружение на граѓани 
со име Градски дувачки оркестар - Струмица, кое е ос-
новано заради ширење љубов кон музиката и учество 
во разни манифестации. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Сандо Масев" бр. 2, Струмица. 
' Од Основниот суд во Струмица. (30593) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 17/99, Здружение на граѓани 
со име Здружение на одгледувачи на овци "Огражден" 

- Ново Село, кое е основано заради развој на сточар-
ството. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Ново Село и РМ, а неговото седиште се наоѓа 
на територијата на Општина Ново Село. 

Од Основниот суд во Струмица. (ЗСЈ594) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 18/99, Здружение на граѓани 
со име Стрелачки клуб "Струмица" - Струмица, кое е 
основано заради развој на стрелачкиот спорт. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во 
Струмица,. 

Од Основниот суд во Струмица. (30595) 

Се запишува во Регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации под ЗГФ.бр. 20/99, Здружение на граѓани 
со име Друштво на математичари и информатичари -
Струмица, кое е основано заради унапредување на ма-
тематичарите и информатичарите. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на 
ул. "Братство Единство" бр. 29, Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица. (30596) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
354/99 од 13.IX. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани "Форум за човекови права на Ма-
кедонците од Егејскиот дел на Македонија", со седиш-
те во Скопје, со својство на правно лице од 19.02.1992 
год. се во согласност со Законот за здруженија на гра-
ѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
434, се запишува здружението на граѓани "Форум за 
човекови права на Македонците од Егејскиот дел на 
Македонија", со седиште во Скопје, бул. "Маркс и Ен-
ѓел с" 1/5-6, кое го застапува неговиот претседател На-
ум Абов од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31052) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
176/98 од 28. VII. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Детски ликовен центар - Градско 
здружение на ликовните педагози со скратено име 
ДЛЦ - ЗГЛП се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации од 06.03.1969 година. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
400, се запишува здружението на граѓани Детски лико-
вен центар - Градско здружение на ликовните педаго-
зи, со скратено име ДЛЦ - ГЗЛП, со седиште во Скоп-
је, ул. "Никола Русински" бр. 1, кое го застапува него-
виот претседател г-ѓа Слободанка Николовска од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31053) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
133/98 од 29.VII. 1999 година, го запиша следното: 
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I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани "Воздухопловен сојуз на Маке-
донија", со седиште во Скопје, со својство на правно 
лице од 23.08.1971 год. се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
402, се запишува здружението на граѓани "Воздухопло-
вен сојуз на Македонија", со седиште во Скопје, ул. 
"Мирослав Крлежа" бр. 1, кое го застапува неговиот 
претседател Димитар Мојсовски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31054) 

Основниот суд во Кочани, со решение Зг.бр. -39/99, во 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го за-
пиша Хуманитарното здружение на граѓани "Солидар-
ност" - Кочани, со седиште во Кочани, ул. "Вита Поп 
Јорданова"' бр. 40. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
претседателот на здружението Ивановски Петар од 
Кочани. 

Здружението е основано заради вршење на следните 
цели и задачи: социјална заштита на граѓаните и обез-
бедување на социјална сигурност на граѓаните и разви-
вање на меѓусебна солидарност на граѓаните, здрав-
ствена заштита со поттикнување и оспособување на 
граѓаните за чување и унапредување на нивното здрав-
је и условите за живот, културно просветно воздигну-
вање на граѓаните преку разни форми на приредби и 
манифестации посебно кај младите и децата, како и 
други активности што ќе придонесат кон подобрување 
на стандардот на граѓаните и задоволување на заед-
ничките потреби на граѓаните без разлика на пол, ра-
са, вероисповед и слично. 

Хуманитарното здружение на граѓани "Солидарност" 
стекнува својство на правно лица од 09.09.1999 год. 

Од Основниот суд во Кочани. (31055) 

Со решение Згф.бр. 45/98 од 01.04.1999 год. во Регис-
тарот на Здруженија на граѓани и фондации што се во-
ди при Основен суд Штип под реден бр. 45 за 1998 
година се запишува Здружение на земјоделски произ-
водители "Агропродукт" - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Страшо 
Пинџур" бр. 1 во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (31056) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 
Основниот суд во Кавадарди објавува дека со реше-

нието Ст.бр.38/99 од 15.09.1999 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот ЗГГТП "Пепелниште", с. 
Пепелиште-Неготино со жиро сметка 41630-601-13976. 

За стечаен управник се определува Стојан Марков-
ски, дипл.економист од Скопје, ул.'Торче Петров" бр. 
3/38, тел,091-344-278» 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметно 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ" да ги пријават своите побарувања кај сте-
чајниот управник. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права 
на подвижните предмети и правата на должникот, како 
и разлачните права на недвижностите на должникот 
што не се запишани во јавните книги (катастарот) и 

разлачните права на недвижностите што се запишани 
во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена сме-
тано од објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ" да ги пријават кај стечајниот управник, а во 
пријавата да означат предметот на кој постои разлачно 
право, начинот и основата на застапување на тоа право 
и обезбеденото побарување. 
1 Се повикуваат должниковите должници своите обвр-

ски да не ги исполнуваат директно на должникот туку 
на стечајниот управник на стечајниот должник. 

Се закажува рочиште на Собирот на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања и 
рочиште на Собрание на доверители (извеиггајно ро-
чиште) на ден 24.11.1999 година во 9 часот во соба бр. 
27 на Основниот суд во Кавадарци. 

Решението да се објава на огласна табла во Судот и 
во "Службен весник на РМ". 

Од Основниот суд во Кавадарци. (31314) 

Основниот суд Скопје I - Скопје обавува дека со ре-
шение Ст.бр.9/99 од 07.09.1999 година е заклучена сте-
чајната постапка над должникот Претпријатие за трго-
вија "Мак информ" ДОО од Скопје, ул. "Волгоградска" 
бр.2/3-10 и жиро сметка 40120-603-22940 се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот ќе се из-
брише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30118) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст.бр. 103/97 од 01.10.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Производ-
но трговско претпријатие "Деце-Рекорд" од с.Петро-
вец, Скопје. 

За стечаен судија е определена Магдалена Бајалска-
Ѓорѓиевска, судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Ристо Горгоноски од 
Скопје, ул."Црвена Армија" бр. 10/1-2, тел.238-963. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Сл.весник на РМ", до сте-
чајниот совет на овој суд со пријава во два примерока 
со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират своите 
долгови према стечајниот должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на стечајниот должник на 
ден 20.10.1999 година во 08,30 часот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30197) 

Со решение на Основниот суд Штип Ст.бр. 1/99 од 
07.09.1999 година над должникот ДОО за поледелство 
"Мустафино" с.Мустафино од Св.Николе, од с.Муста-
фино, со жиро сметка бр.41420-601 -18652 што се води 
кај З П П Штип се отвора стечајна постапка. 

За стечаен судија се одредува Лилјана Јанкова, судија 
на Основен суд Штип. 

За стечаен управник се именува Љупчо Паневски од 
Св.Николе. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги 
пријават своите побарувања кај стечајниот управник со 
адреса кај стечајниот должник-правното лице. 

Се повикуваат и сите доверители кој имаат разлачни 
права на подвижни и недвижни ствари во рок од 30 де-
на да ги пријават своите побарувања кај стечајниот уп-
равник. 

Се закажува рочиште на Собирот на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 



(испитно рочиште) и рочиште на Собрание на довери-
телите на кое доверителите ќе одлучат за натамош-
ниот тек на постапката (извештајно рочиште). 
Рочиштата ќе се одржат на ден 19.10.1999 година во 
09,00 часот во просторија бр.6 во Основен суд Штип. 

Огласот е објавен на огласна табла на судот на ден 
09.09.1999 година во 10,00 часот. 

Од Основниот суд Штип. (30262) 

Со решение на Основниот суд Штип Ст.бр. 158/98 од 
07.09.1999 година над должникот АД"Зелоп" од Св.Ни-
коле, ул."Индустриска" бб, со жиро сметка бр.41420-
601-6233 што се води кај З П П Штип се отвора стечајна 
постапка. 

За стечаен судија се одредува Лилјана Јанкова, судија 
на Основен суд Штип. 

За стечаен управник се именува Блажо Стамболиев 
од Св.Николе. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена да ги 
пријават своите побаруван>а кај стечајниот управник со 
адреса кај стечајниот должник-правното лице. 

Се повикуваат и сите доверители кој имаат разлачни 
права на подвижни и недвижни ствари во рок од 30 де-
на да ги пријават своите побарувања кај стечајниот уп-
равник. 

Се *закажува рочиште на Собирот на доверители за 
испитување и утврдување на пријавените побарувања 
(испитно рочиште) и рочиште на Собрание на довери-
телите на кое доверителите ќе одлучат за натамош-
ниот тек на постапката (извештајно рочиште). 
Рочиштата ќе се одржат на ден 18.10.1999 година во 
10,00 часот во просторија бр.6 во Основен суд Штип. 

Огласот е објавен на огласна.табла на судот на ден 
09.09.1999 година во 10,00 часот. 

Од Основниот суд Штип. (30264) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.51/99 од 
09.03.1999 година над ПП за трговија на големо и мало 
увоз-извоз "Лафает" од Битола, ул."Караорман" бр.70, 
дејност трговија на големо и мало, жиро сметка 40300-
601-12386, при З П П Филијала Битола отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд Битола. (30297) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст.бр.484/97 од 17.12.1997 година за-
клучена е стечајната постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија и услуги "Ун-Ком" ДОО Скопје 
експорт-импорт, ул."147" бр.8-а и жиро сметка 40100-
601-362795. 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30367) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 187/99 од 
09.09.1999 година над ДООЕЛ "Денико" од Битола, 
ул."Новосадска" бр.7, дејност трговија, жиро сметка 
40300-601-34595, при З П П Филијала Битола отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд Битола. (30542) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 180/99 од 
07.09.1999 година над ПП "Трготом" од Битола, ул. 
"Климент Охридски" бр.37, дејност трговија, жиро сме-
тка 40300-601-70765, при З П П Филијала Битола отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд Битола. (30544) 

Бр. 60-Стр. 3065 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 177/99 од 
09.09.1999 година над ПП "Дилејди" од Битола, ул."2-ри 
Август" бр. 10, дејност услужна, жиро сметка 40300-601-
78651, при З П П Филијала Битола отвори стечајна по-
стапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд Битола. (30545) 

Стечајната постапка на должникот ДОО "Живино-
комерц" - Штип, привремено се запира и Претпри-
јатието продолжува со работа,, заради финансиска и 
сопственичка трансформација. 

Се задолжува управниот одбор на претпријатието во 
рок од 60 дена да донесе програма за финансиска и 
сопственичка трансформација. 

Од Основниот суд во Штип. (31355) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Се заклучува ликвидациона постапка над претприја-
тие за производство, услуги и внатрешен промет на го-
лемо и мало "Инвлат-Комерц" д.о.о. Скопје, ул."Алек-
с а д а р Македонски" бр. 13 и жиро сметка бр.40120-601-
62532 отворена со решение Л.бр.21/98 од 23.09.1998 го-
дина на овој суд. 

По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар при овој 
суд. 

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка 
на должникот да се уплатат на основачот од Скопје, 
Петровски Владимир, ул."Александар Македонски" бр. 
13 а, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30218) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.905/99 од 09.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија и услуги "Микена-Трејд" експорт-
импорт п.о. Скопје, ул."Славејко Арсов" бр. 14 а, од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-370762. 

За ликвидатор се определува лицето Накова Даница, 
ул."Х.Т.Карпош" бр.4 и тел.277-956. 

Се повикуваат доверителите на должникот Да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30220) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.456/99 од 11.05.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско услужно претпријатие "Нац-Комерц" ц.о. експорт-
импорт од Скопје, с.Петровец, Скопје, со жиро сметка 
40110-601-269664. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски, бул."Ј.Сандански" бр. 109-3/34 и тел.447-493. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 септември 1999 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30224) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.597/99 од 14.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Произ-
водно трговско претпријатие "Каштањева" д.о.о. увоз-
извоз Скопје, ул."982" бр.219 с.Идризово од Скопје, со 
жиро сметка 40110-601-229752. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски, бул."Ј.Сандански" бр. 109-3/34 и тел.447-493. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30225) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.676/99 од 20.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие на големо и мало "Реџеп-Комерц" 
ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул."Методи Митевски" 
бр.7/1-18 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-229710. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски, бул."Ј.Сандански" бр. 109-3/34 и тел.447-493. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -I -Скопје. (30226) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.675/99 од 23.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало "Мартин" ц.о. 
увоз-извоз Скопје, ул."Женевска" бр.6-1УЗЗ Скопје, со 
жиро сметка 40120-601-282404. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски, бул."Ј.Сандански" бр. 109-3/34 и тел.447-493. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30227) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.787/99 од 15.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, услуги и трговија на големо 
и мало "Дик-Пром Д.Т.95" д.о.о. Скопје, ул."Пелинце" 
бр. 17,Скопје, со жиро сметка 40120-601-331543. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски, бул."Ј.Сандански" бр. 109-3/34 и тел.447-493. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30228) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.566/99 од 01.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство и промет и услуги "Зенит" 
д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул."Сремски фронт" бр. 
29, Скопје, со жиро сметка 40120-601-383575. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски, бул."Ј.Сандански" бр. 109-3/34 и тел.447-493. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30229) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.821/99 од 01.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона, постапка над должникот Прет-
пријатие за промет и производство и услуги "Омега Б 
Комерц" д.о.о. Скопје, ул."Хо Ши Мин" бр.204, Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-354718. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски, бул.^.Сандански" бр.109-3/34 и тел.447-493. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30230) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.842/99-од 02.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Претг 
пријатие за производство и трговија "Долненска Гајда" 
д.о.о. Скопје, ул."Антон Чехов" бр.ЗЗ, Скопје, со жиро 
сметка 40120-601-166390. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски, бул."Ј.Сандански" бр. 109-3/34 и тел.447-493. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30231) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.755/99 од 17.06.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет и услуги на големо и 
мало "Арчи", експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул."Никола 
Парапунов" бр. 11 а, Скопје, со жиро сметка 40120-601-
298677. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски, бул.“Ј.Сандански" бр. 109-3/34 и тел.447-493. , 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (30232) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.786/99 од 22.06.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Произ-
водно трговско претпријатие "Трејд-ВБ" ц.о. експорт-
импорт Кавадарци. с.Росоман, Кавадарци, со жиро сме-
тка 41620-601-51376. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски, бул."Ј.Сандански" бр.109-3/34 и тел.447-493. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побаруваново рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје (30233) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.886/99 од 06.09.1999 година с от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет и услуги "501" увоз-извоз Скопје, 
ул."Џон Кенеди" бр.7, локал 2, со жиро сметка 40100-
601-249171. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Божи-
новски, ул."Ордан Чопела" бр.116 и тел.260-694. 

Се повикуваат довери телите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ван,сто на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд С'копје - I - С'копје. (30333) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.573/99 од 31.05.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-

пријатие за надворешен и внатрешен промет "Таком" 
п.о, Скопје, ул."И.Р.Лола" бр.4/6, со жиро сметка 40120-
601-168881. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Божи-
новски, ул."Ордан Чопела" бр. 116 и тел.260-694. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30334) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.687/99 од 31.05.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија, производство и услуги "ББ Сте-

фи" ц.о. експорт-импорт Скопје, ул."11-ти Октомври" 
бр.30/5, со жиро сметка 40100-601-320553. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Божи-
новски, ул."Ордан Чопела" бр.116 и тел.260-694. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30335) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бц.970/99 од 09.09.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие на големо и мало "ТИН" ц.о. увоз-извоз 
Скопје, ул."Никола Вапцаров" бр.20, со жиро сметка 
40100-601-187368. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ков, ул."Битпазарска" бр.60 и тел. 121-306. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (30342) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.796/99 од 22.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за промет и услуги "Калчо" п.о. увоз-извоз 
Скопје, ул."Јани Лукревски" бр. 12/28, со жиро сметка 
40110-601-282290. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена но објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (30348) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.542/99 од'19.05.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Угости-
телско, трговско претпријатие То-Го 97" ц.о. експорт-
импорт Скопје, ул."Беровска" бр.4-1/18, со жиро смет-
ка 40110-601-47868. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (30349) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л. бр.93 9/99 од 27.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство и трговија на големо и мало 
"Анел-Трејд" ц.о. експорт-импорт Куманово, ул."Ки-
рил и Методиј" бр.58 од Куманово, со жиро сметка 
40900-601-26890. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (30350) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.850/99 од 15.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, промет и услуги "Имагес" 
д.о.о. увоз-извоз Скопје, Т.Ц. "Маврово" локал 63, Ско-
пје, со жиро сметка 40100-601-94853. « 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (30351) 

пријатие за промет на големо и мало увоз-извоз 
"Рипром" п.о. Скопје, ул."Мито Хаџивасилев" бр.9/37, 
со жиро сметка 40100-601-35550. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски, бул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел.454-808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (30352) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.887/99 од 22.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско услужно претпријатие "Сим-Трејд" д.о.о. експорт-
импорт Скопје, ул."Струшка" бр. 11, со жиро сметка 
40100-601-337526. 

За ликвидатор се определува лицето Ацо Дамчевски, 
ул."Струшка" бр.И и тел.176-107. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (30360) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.797/99 од 01.06.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, услуги и трговија "Сара Тре-
јд 94" д.о.о. експорт-импорт Куманово, ул."Тоде Луба" 
бр. 108-1-13 од Куманово, жиро сметка 40900-601-37513. 

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

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -I - Скопје. (30363) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 12/98 од 23.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за угостителство, туризам и промет на големо 
и мало "Чавдар" Куманово, ул."Романија" бр.З, со жиро 
сметка 40900-601-10194. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристев-
ска, ул."Алекса Дундиќ" бр. 147 б. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.863/99 од 26.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-



Ср задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во роќч)д 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30364) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.936/99 од 26.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало "Х-5" д.о.о. Ско-
пје, ул."Кочо Рацин" бр. 15/47, со жиро сметка 40100-
601-365498. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски, 
ул."Рузвелтова" бр.54. 

Се повикуваат доверителите- на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", со при-
јава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30369) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.655/99 од 23.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Графи-
чко, трговско, производно претпријатие "Уртсиа" 
д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул."Васил Ѓоргов" бр.22/63, од 
Скопје, со жиро сметка 40120-603-20241. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Петров, 
ул."Симеон Кавракиров" бр.4/5 и тел.426-920. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30389) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.645/99 од 23.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие "Дита" експорт-импорт д.о.о. Скопје, 
ул."Јоаким Крчовски" бр. 13, од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-192076. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Петров, 
ул."Симеон Кавракиров" бр.4/5 и тел.426-920. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30390) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.891/99 од 02.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должн<икот Тргов-

Бр.60-Стр.3069 , 

еко претпријатие "Галактида" извоз-увоз д.о.о. Скопје, 
ул."Ленинова" бр.72-1/9, од Скопје, со жиро сметка 
4010'0-601-201966. 

За ликвидатор се определува лицето Бошковска Та-
ња, ул."АВНОЈ" бр.60-2/15 и тел.454-206. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30416) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.912/99 од 09.09,1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги "Ник-Ко-
мерц" ц.о. експорт-импорт Скопје, ул."Владимир Ко-
маров" бр.8/2-5, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
134178. 

За ликвидатор се определува лицето Ферид Тахир, 
ул."Кузман Јосифовски Питу" бр.24/1-11. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарува•ња во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30467) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.819/99 од 27.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Произ-
водно,услужно и трговско претпријатие на големо и 
мало "Снегот" ц.о. увоз-извоз Скопје, ул."Б.Менков" 
бр. 1-3/6, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-158841. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул."Ј.Сандански" бр.50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната бојава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30496) 

Се заклучува ликвидациона постапка над претприја-
тието за трговија на големо и мало и услуги "Универ-
залпромет" д.о.о. Скопје, ул."Џон Кенеди" бр.27-1-6 и 
жиро сметка бр.40100-601-100863 отворена со решение 
Л.бр.322/99 од 15.02.1999 година на овој суд. 

По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар при овој 
суд. 

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка 
на должникот да се уплатат на основачот од Прокуп-
ље Претставништво на "Универзалпромет". 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30782) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1000/99 од 10.09.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за индустриски и гррафички дизајн "Ди-
зајн 2002" д.о.о. Скопје, ул."Џон Кенеди" бр. 18, од Ско-
пје, со жиро сметка 40100-601-105721. 

За ликвидатор се определува лицето Живковски Сло-
бодан, ул."Џон Кенеди" бр. 18. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (30782) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со ре-
шението на овој суд Л.бр.8/98 од 01.07.1999 година, 
заклучена е ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "Ивива" увоз-извоз д.о.о. Ско-
пје, ул."Салвадор Ал>енде" бр.4-а и жиро сметка 40100-
601-267009. 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од судскиот регистар на овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30602) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.553/99 од 18.05.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско претпријатие "Панамак" извоз-увоз д.о.о. Скопје, 
ул."Маршал Тито" бр.ЗЗ, од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-151151. 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски, 
ул.мХристо Чернопеев" бр.1-а и тел. 177-801. , 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (31020) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.1029/99 од 13.08.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за инжинеринг, проектирање, трговија и 
услуги "Јан-Комерц" експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. 
"Наум Чакаров" бр. 14-6, од Скопје, со жиро сметка 
40120-601-105950. 

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски, 
ул."Рузвелтова" бр.54. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (31153) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.777/99 од 11.06.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско друштво за трговија и производство на големо и 
мало "Би Да Кои Олга ДООЕЛ Скопје, ул."Мито Ха-
џивасилев Јасмин" бр.42/18, од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-252756. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од д<енот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот н& послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (31166) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.682/99 од 14.06.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало "Ками" увоз-цз-
воз д.о.о. со п.о. Скопје, ул." 13 Ноември" бр. 18/7, од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-112413. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (31167) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 
Се продава дел од недвижен имот на К.П.број 1597 во 

К О Велестово на м.в."Синадојец", класа 6, површина 
од 500 м2, кој се граничи на исток со К.П. број 4005-пат, 
на југ со К•П. број 1620, К•П. број 1618 и К.П. број 1619, 
а на запад со К•П. број 1598 за купопродажна цена од 
65.000,00 денари сопственост на Наум Мулазимоски од 
село Велестово - Охрид. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето 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 Васил Кузманоски, ул."Македонски Просвети-
тели" бр.5, Охрид. (30321) 

Се продава земјоделско земјиште на КП.бр.96/1 на 
место викано "Подбрешки пат" нива 3 класа во повр-

ш и н а од 2463 м2, опишана по Пл.бр.366 на К О Ратае, 
сопственост на Ацовска вд.Бошко Божана од Белград, 
ул."Бранко Радичевиќ" бр.40, Ацовски Нофо Душан од 
Скопје, ул .Торче Петров" бр.59 и Зељковиќ Бошко 
Милена, ул."Бранко Радичевиќ" бр.40, Белград, за цена 
од 150.000,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници 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", писме-
но да се 'изјаснат за прифаќање на понудата. Во спроти-
вно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Александар Захариески, ул."ЈНА" бр.4, 
Тетово. (30322) 

Се продава земјоделско земјиште КП.бр.743/1 на м.в. 
"Леска", нива 3 класа, површина од 2000 м2 и КП бр. 
743/2 на м.в."Леска" нива 3 класа, површина од 91 м2, 
опишани по ПЛ.бр.753 на КО Теарце, за цена од 
170.000,00 денари сопственост на Петровски Борисав 
Атанас од с.Теарце-Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници 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", писме-
но да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спроти-
вно го губат правото на првенство. 

И з ј а в и т е ^ прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Наџи Зеќири, ул."ЈНА" бр.41 во Тетово. 

(30323) -

Се продава земјоделско земјиште во КО-Конопиште, 
Кавадарци, КП-6/9, м.в."Душков дол", култура-лозје, 
класа 6, површина од 1000 м2, КП-6/23, план 82, м.в."Ру-
течки дол", култура-нива, класа 8, површина од 4000 м2, 
КП-6/27, план-154, м.в/Трамајге", култура-нива, класа 
7, површина од 2000 м2; КП 6/27, план 147, м.в.Трама-
јге", култура нива, класа 8 површина 6000 м2; КП 15/1, 
план 26, м.в.Трамајге", култура нива, класа 8, површи-
на 4.500 м2, КП-30/4, план-164, м.в."Дренок", култура-
нива, класа 8, површина од 11000 м2, КП-30/8, план-108, 
м.в."Раковец", култура-нива, класа 8, површина од 8000 
м", КП-30/15, план-6, м.в."Горно раковец", култура-ни-
ва, класа 8, површина од 4000 м2, и КП-32/17, план-140, 
м.в."Арамичките", култура-нива, класа 6, површина од 
50 м2, во сопственост на Ѓорѓи Андонов од Демир Ка-

пија видно од поседовен лист бр. 1, за вкупна цена од 
320.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со пра-
во на првенство на купување-сопственици, заеднички 
сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава) доколку ја при-
фаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување 
на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо 
Алексов" бб, Кавадарци во рок од 30 дена од денот на , 
објавувањето на овој оглас во "Службен весник на 
РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство. 

(30324) 

Се продава недвижен имот со поседовен лист 44 за 
КО Костинци Прилеп и тоа: КП.бр.16 м.в.'Теракари-
ца" нива класа 4, површина од 7292 м2; КП.бр.510 м.в. 
"Геракарица" нива класа 4, површина 794 м^; КП.бр. 
518, м.в.Теракарица" нива класа 4, површина 6250 м2; 
КП.бр.520, м.в."Геракарица" нива класа 4, површина 
1360 м2; КП.бр.561, м.в."Геракарица" лозје класа 5, по-
вршина 161 м ; КП.бр.566, м.в."Геракарица" лозје кла-
са 5, површина 349 м2; КП.бр.655, м.в."Корија" нива 
класа 3, површина 1351 м2; КП.бр.676, м.в."Село" куќа 
165 и двор 435 м2; КП.бр.678, м.в."Село" куќа и двор 352 
м2; и КП.бр.2447, КП.бр.812 м.в."Брег" нива класа 4 по-
вршина 6936 м2. 

Недвижен имот заведен во поседовен лист 176 за КО 
Костинци - Прилеп и тоа: КП.бр.567 м.в.Теракарица" 
лозје 5 класа површина 345 м2, КП.бр.652, м.в."Корија" 
нива класа 3 површина 630 м2, КП.бр.654, м.в."Корија" 
нива класа 3 површина 630 м2, КП.бр.661, м.в."Корија" 
нива класа 3 површина 1048 м2. 

Недвижен имот заведен во поседовен лист бр. 111 за 
КО Секирци - Прилеп и тоа: КП.бр.25, м.в."Горни за-
вој" нива класа 3, површина 7093 м2, КП.бр.26, м.в."Го-
рни завој" ливада класа 3, површина 2691 м2, и недви-
жен имот заведен во ПЛ број 65 за К О Секирци При-
леп КП.бр.34, м.в."Горни завој" ливада класа 3 површи-
на 1341 м2, изнесува 160.000,00 денари. Имотот е во соп-
ственост на Стојановски Благоја од Охрид, ул."Јане 
Сандански" бр.91, а се продава по цена од 550.000,00 
денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од де-
нот 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 достават до 
нотарот Боге Дамески, ул."Андон Слабејко" бр.8, При-
леп. (30325) 

Се врши продажба на недвижен имот - нива, класа 6, 
површина од 2.003 м2, што се наоѓа на КП 17/4, на м.в. 
"Поле", на КО Страхојадица, сопственост на Илија 
Мицковски од Скопје. 

Се повикуваат 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 по-
нудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го 
губат правото на првенствено купување на предмет-
ната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Снежана Сарџовска, ул."Иван Козаров" бр.24 
лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"), Скопје. (30355) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Сопот, Ка-
вадарци КП-2077/1, план 8, скица-846, м.в."Војчев гроб" 
кат.култура лозје, кат.класа 4, површина од 3515 м% во 
сопственост на Благородна Митрев^ од с.Сопот, Ка-
вадарци видно од Поседовен лист бр.728 за цена од 
90.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право 
на првенство на купување-сопствениците, заеднички 
сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште 
граничи со земјиштето што ре продава) доколку ја при-
фаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување 
на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо 
Алексов" бб - Кавадарци во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас во "Службен весник на 
РМ". Во спротивно го губат правото на првенство. 

(30516) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП.4643, 
план 16, скица 56, во м.в."Смоковник" класа 6, површи-
на од 1981 м2, во КО Негорци сопственост на Баламов 
Илија од с.Негорци, за цена од 4.195 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници 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 прифаќање на понудата. Во 



спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за 
прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада 
Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр.4 во Гевгелија. 

_ _ _ _ _ (30517) 
Се продава земјоделско земјиште лозје, построено во 

КО Долно Соње на КП 1630, план 4, скица 13, м.в."Да-
бица'\ класа 4, со површина од 1563 м2, сопственост на 
Добре Костовски од Скопје, за цена од 265.710,00 дена-
ри. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", писме-
но да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зорица Пулејкова. ул."Кузман Јосифовски-
Питу" бр.15, ТЦ - Скопјанка-Скопје. (30535) 

Сосопственикот Андоноски Наум Мирослав продава 
од својата идеална половина во површина од 635 м2, од 
нива на КП бр.569/1 во м.в."Шилешница", нива класа 5, 
во КО Љубаништа, по Поседовен лист бр.41, две десе-
тици (2/10) идеален дел во површина од 120 м2, по цена 
од 60.000,00 денари. ' 

Се повикуваат сопствениците, лицата со првенствено 
право, како и сите заинтересирани лица, изјавите за 
прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Тана 
Трпалоска, ул."Македонски просветители" бб, Охрид, 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
до "Службен бесник на РМ", во спротивно го губат пра-
вото на првенство. (30922) 

Сосопствениците Раевски Трајан и Раевска Петруша 
ја продаваат парцелата КП бр.6198 со површина од 
3662 м \ во КО Кучевиште, по цена од 90 денари за 1м2, 
или вкупно 329.580 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствени-
ците на граничните парцели, доколку сакаат да го ко-
ристат предимственото право за купување, изјавите за 
прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Лен-
ка Ланчевска, Општина Чаир, Скопје, во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ", во спротвино го губат правото на пр-
венство. _ (30908) 

Се продава земјоделско земјиштс-нива построена на 
КП бр.11/185, план 2, м.в."Црвелика", класа 4, со повр-
шина од 692,50. м2, сопственост на Алији А.Танат и 
Мухамедилми, с.Д.Бањица, за цена од 138.400,00 дена-
ри. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат ча прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Зулфиќар Сејфулаи, ул."Кеј Вардар" бр.5-А 
во Гостивар. (30925) 

Се продава нива класа 3 на место викано "Село" на 
КП 121 во површина од 1516 м', занишана во имотен 
лист бр.48 за Ко Далбеговци, како и ливада класа 3 на 
место викано "Село" на КП 122 во површина од 574 м2, 
запишана во Имотен лист 48 за КО Далбеговци, за вку-
пна купопродажна цена од 30.000,00 денари сопстве-

ност на Јовановски Благоја од Битола, ул."Дојранска" 
бр. 22. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-* 
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето 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 
продавачот на гореназначената адреса, или до нотарот 
м-р Веселинка Здравкова, Битола, ул."Мечкин камен" 
бр.20. (30927) 

М А Л И О Г Л А С И 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр .403441 издаден од ОВР Гостивар на име 
Хамити Несет, с.Градец, з.п. Неготино, Гостивар. 
Пасош бр.З68446 издаден од ОВР Кичево на име 

Пурелку Зулфије, ул.Ј.Пиперка бр.75, Кичево. 
Пасош бр .962330 издаден од ОВР Гостивар на име 

Љатифи Сивери, с.Речане, Гостивар. 
Пасош бр.740749/95 издаден од УВР - Тетово на име 

Есати Миртезан, с.Шипковица, Тетово. (30572) 
Пасош бр.000363 на име Изети Зеќирија, с.Селце, 

Тетово. (30621) 
Пасош бр.796924 издаден од УВР - Куманово на име 

Феми Алитовиќ, ул.Киро Фетак бр.б-а, Куманово. 
Пасош бр. 412167 издаден од УВР - Штип на име 

Кожевска Етида, ул.Кирил и Методи бр. 11/4, Штип. 
Пасош бр.0417023 издаден од ОВР - Радовиш на име 

Спасовски Миле, ул.Герас Цунев бр.5, Радовиш.(30677) 
Пасош бр.092160 на име Имери Фатиме, с.Д.Бањица, 

Гостивар. , (30690) 
Пасош бр.523762 на име Исаку Нади, с.Велеигга, 

Струга. (30732) 
Пасош бр.782995 на име буковска Сарита, 

ул.Д.Ковачески бр. 14, Струга. (30733) 
Пасош бр.0996805 на име Вејселов Ибраим, с.Башбос, 

Валандово. (30734) 
Пасош бр. 1275632 издаден од УВР - Скопје на име 

Тошева Анита, ул.Ц.Арсов бр.28, Велес. (30752) 
Пасош бр.754917/95 издаден од УВР - Куманово на име 

Саити Фазли, ул.К.Маркс бр.27, Куманово. (30769) 
Пасош бр.329397/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Бислими Хасан, ул.Прохор Пчински бр.91 б, Скопје. 
Пасош бр.1184904/99 издаден од УВР - Скопје на име 

Курти Ариф, Скопје. (30784) 
Пасош бр.0470401 на име Шобевски Тоде, ул.Димче 

Лахчан-ски бр.74/2-13, Битола. ~ (30787) 
Пасош бр.580830 на име Хаџи Хамидов Марфи, 

ул.С.Наумов бр. 12, Кочани. (30789) 
Пасош бр.754114 на име Зекири Кадри, с.Черкеско 

село, Куманово. (30794) 
Пасош бр.220983 на име Хоџа Бујар, с.Мислодежда, 

Струга. (30797) 
Пасош бр. 1006926 на име Јахуаи Недим, с.Здуње, 

Гостивар. (30800) 
Пасош бр. 1099139/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Татјана Канчевска - Смичковска, бул.Ј.Сндански бр. 
58/2-6, Скопје. (30821) 
Пасош бр()034876/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Љупчо Котески, ул.Црногорска бр.9 а, Скопје. (30823) 
Пасош бр.678953/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Осман Бајрами, с.Арапинови ул.7 бр.41, Скопје. (30844) 
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Пасош бр.411668 на име Василев Младенчо, 
с.Борисово бр.16, Струмица. (30856) 
Пасош бр.1171264 на име Илиев Стојан, ул.В.Назор 

бр. 27, Кавадарци. (30858) 
Пасош бр. 809048 издаден од УВР - Штип на име 

Шабани Шабан, Штип. (30859) 
Пасош бр.1156616 на име Ибески Мустафа, 

с.Дебреште, Прилеп. (30860) 
Пасош бр. 141678/94 издаден од ОВР - Струга на име 

Мемишоски Зејнеп, с.Лабунипгга, Струга. (30881) 
Пасош бр.862040/99 издаден од ОВР - Струга на име 

Илоски Ѓоко, ул.Војдан Чернодрински-28, Струга. 
Пасош бр. 167924/93 издаден од УВР - Тетово на име 

Стеваноски Велко, Тетово. (30883) 
Пасош бр.0969732/97 издаден од ОВР - Крива Паланка 

на име Стоилковски Мартин, нас.Грмаѓе бб, 
К•Паланка. (30884) 
Пасош бр.459685/94 на име Абдулаи Љазим, ул.Мара 

Угриноска бр.7, Гостивар. (30886) 
Пасош бр. 1030170 издаден од УВР - Струмица на име 

Гавровска Убавка, с.Босилово бр.274, Струмица.30959) 
. Пасош бр.1151182 издаден од УВР - Гевгелија на име 
Шуклев Герман, бул.Гевгелија бр.55, Гевгелија. (30960) 
Пасош бр. 1236725/99 издаден од ОВР - Струга на име 

Луфа Аџибајрам, с.Велешта, Струга. (30965) 
Пас^ош бр.649814 издаден од УВР - Струмица на име 

Најденов Сречко, с.Мокриево бр. 96, Отру мица. (30966) 
Пасош бр. 1182477 издаден од УВР - Струмица на име 

Сцхротер Јулијана, ул.Охридска бр.бб, Струмица. 
Пасош бр.1189951 издаден од ОВР - Делчево на име 

Стојанов Гоце, ул.О.Николов бр.40, Делчево. (30968) 
Пасош бр.628733 издаден од УВР - Струмица на име 

Коцев Ристо, с.Дрвош бр.77, Струмица. (30969) 
Пасош бр.523762/95 издаден од ОВР - Струга на име 

Исаку Нади, с.Велешта, Струга. (30971) 
Пасош бр.491815 на име Исуфи Кевсер, с.Романовце, 

Куманово. (30972) 
Пасош бр. 1063246 издаден од УВР - Тетово на име 

Мустафи Бајрам, с.Лисец, Тетово. (30973) 
Пасош бр.0515068/95 издаден од УВР - Тетово на име 

Мехмеди Емрјах, с.Добарце, Тетово. (30974) 
Пасош бр.0479108/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Асан Ибраимовски, с.Патишка Река, Скопје. (30977) 
Пасош бр.817854/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Незири Самедин, с.Драчевица, Скопје. (30982) 
Пасош бр606428/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Јаневска Драгица, ул.А.Гусларот бр.44, Скопје. (30985) 
Пас<зш бр.607262/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Јаневски Александар, ул.А.Гусларот бр.44, Скопје. 
Пасош бр.789225/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Баки Мјаки, ул.391 бр.21, Скопје. (30987) 
Пасош бр.789726/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Фатмир Мјаки, ул.391 бр.23, Скопје. (30988) 
Пасош бр. 1021118/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Нехат Абдулаху, ул.Виргино бр.67, Скопје. (30992) 
Пасош бр.480408/94 издаден од УВР - Кочани на име 

Михајлов Живко, ул.Гемиџиска бр.32 б, Кочани.(30993) 
Пасош бр. 1062498/98 издаден од УВР - Гостивар на 

име Алими Џемал, с.Чајле, Гостивар. (30996) 
Пасош бр.1010803 издаден од УВР - Скопје на име Мет 

Чилафи, ул.Р.Бурџевиќ бр.42 а, Скопје. , (30997) 
Пасош бр.830963 на име Прангоски Илија, 

ул .Мак. Просветители бр.28/6, Охрид. (30998) 
Пасош на име Шефик Салихи, с.Пајре, Тетово.(31001) 

Пасош бр.146257 на име Муса Муса, ул.Мурат 
Бафтиари бр.6, Тетово. (31002) 
Пасош бр.4144167 на име Илази Илаз, ул.Б.Миладино-

ви бр.63, Тетово. в (31003Ј 
Пасош бр.962808 на име Дурмиши Идрис, с.Чегране, 

Гостивар. (31004) 
Пасош бр.1168003 на име Куртиши Екрем, 

с.Добридол, Гостивар. (31005) 
Пасош бр.0015076 на име Николоски Гојко, 

с.Ропотово, Прилеп. (31024) 
Пасош бр.408425/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Љика Несмедин, ул.М.Рајчевиќ бр. 18, Скопје. (31025) 
Пасош бр.1201318 на име Соколов Сашко, 

ул.Ј.Сандански бр.31, Кочани. (31026) 
Пасош бр. 143517 на име Стамболие$ Марјан, 

Струмица. (31027) 
Пасош бр. 174694 на име Ахнети Зекир, Питарница 14, 

Гостивар. (31028) 
Пасош бр.0805253 издаден од УВР - Кочани на име 

Лозенка Велинова, ул.Пролетерски бригади бр.43, 
Кочани. (31029) 
Пасош бр.970801 на име Билали Гзим, ^Непроштено, 

Гостивар. (31030) 
Пасош бр.1205025/99 издаден од УВР - Скопје на име 

Делиниколова Катарина, бул .Партизански одреди 17/4-
1, Скопје. (31031) 
Пасош бр.780116 на име Дуриќ Љубинка, ул.В.П.Јор-

данова бр.4^, Штип. (31032) 
Пасош бр.0953203 на име Џиков Горан, Нов Дојран, 

Нов Дојран. (31034) 
Пасош на име Исаки Гафур, с.Џепчиште, Тетово. 
Пасош бр.0912944 на име Бесник Синони, с.ПадоЛи-

игге, Гостивар. (31039) 
Пасош бр.723402/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Велиновски Миле, Скопје. (31100) 
Пасош бр.677743/95 издаден од УВР - Гостивар на име 

Мустафа Рецепи, ул.Б.Кидрич бр.29, Гостивар. (31108) 
Пасош бр.338695 на име Ѓоргиевски Илија, ул.Кузман 

Јосифовски бр.80, Битола. (31109) 
Пасош бр.338684 на име Ѓоргиевска Благородна, 

ул.Кузман Јосифовски бр.80, Битола. (31110) 
Пасош бр.971518/97 издаден од УВР - Тетово на име 

Ел мази Абдил>азис, ул.!. Сандански бр.98,ст.23, Тетово. 
Пасош бр.0534211 издаден од УВР - Скопје на име 

Ферад Ферхад, с.Црн Врв* Скопје. (31112) 
Пасош бр.792977/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Бесим Асани, ул.Јајце бр.2, Скопје. (31141) 
Пасош бр.910025/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Давиновска Роза, с. Ајватовци, Скопје. (31143) 
Пасош бр.641422 издаден од УВР - Скопје на име 

Ибиш Демиров, с.Батинци, Скопје. (31146) 
Пасош бр.889682/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Рецеп Садики, с.Брест, Скопје. (31150) 
Пасош бр.573067/93 издаден од УВР - Скопје на име * 

Рефик Азизи, ул.Б.Менков бр.2/2-11, Скопје. (31154) 
Пасош бр. 1091664/98 издаден од УВР - Тетово на име 

Амзаи Нермине, с. Д.Палчиште, Тетово. (31156). 
Пасош бр.489913/94 издаден од УВР - Куманово на име 

Станковиќ Зоран, ул.Б.Буха бр.40, Куманово. (31158) 
Пасош бр.389309/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Пановски Георги, ул.Т.Чопов бр. 13, Скопје. (31159) 
Пасош бр.0072264/93 издаден од УВР - Велес на име 

Миовски Кирил, ул.Б.Ѓорев бр.95/5, Велес. (31163) 
Пасош бр.0072265/93 издаден од УВР - Велес на име 

Миовска Јордана, ул.Б.Ѓорев бр.97/5, Велес. (31164) 
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Пасош бр.0713948/95 издаден од ОВР -•Валандово на 
име Нада Грбашлиева, ул.Маршал Тито бб, Валандово. 
Пасош бр. 1154211/98 издаден од ГУВР - Скопје на име 

Демири Атнан, Скопје. (31232) 
Пасош бр.0714598 издаден од МВР - Гевгелија на име 

Ичев Бранко, ул.Слободан М.- Данко бр.93, Гевгелија 
Пасош брЛ 65484 на име Шасивари Фемиј, с.Сенокос, 

Гостивар. (3125$) 
Пасош бр.0649104 на име Димовски Дејан, с.Бањско, 

Струмица. (31282) 
Пасош бр.045425/93 на име Амети Менсур, ул.Томе 

Шумски бр.5, Гостивар. (31283) 
Пасош бр.0618703 издаден од ОВР - Крива Паланка на 

име Спасовски Димчо, с.Жидилово, К.Паланка. (31285) 
Пасош бр. 186022/94 издаден од ОВР - Струга на име 

Муча Изби, с.Велешта, Струга. (31286) 
Пасош бр. 129717/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Рамадан Рашид, ул.Виетнамска бр.30 б, Скопје. (31287) 
Пасош бр.1023584 
издаден од УВР - Куманово на име Рамадани Сејди, 

ул.Есперанто бр.100, Куманово. (31288) 
Пасош бр.744266/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Божиновски Ласте, с.Инџиково ул.13 бр.13, Скопје. ' 
Пасош бр.0531835 на име Красники Лиридон, Дебар. 
Пасош бр.295018 на име Џемајл Јусуфовски, ул.Таки 

Димитровски бр.9, Битола. (31298) 
Пасош бр.811280 на име Ѓеоргиев Мирчо, с.Пирава, 

Валандово. (31302) 
Пасош бр.0607243 издаден од ГУВР - Скопје на име 

Бурим Рамаднов, Скопје. (31304) 
Пасош бр.937816/97 издаден од УВР - Тетово на име 

Расим Мемети, с.Челопек, Тетово. (31306) 
Пасош бр.0478929/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Димовска Трајанка, ул.11 Октомври бр.16/15, Скопје. 
Пасош бр.0042407/93 издаден од УВР - Гостивар на 

име Зеќирија Мемеди, с.г.Бањица, Гостивар. (31317) 
Пасош бр.721208/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Орхан Незиров, ул.К.Абрашовиќ бр.94, Скопје. (31328) 
Пасош бр.0537942 издаден од УВР - Скопје на име 

Стојчевски Јовица, ул .Финска бр. 22/1, Скопје. (31336) 
Пасош бр.0645727 издаден од УВР - Скопје на име 

Муртезани Ќенан, с.Г.Свиларе, Скопје. (31339) 
Пасош бр.0834388 издаден од ^ В Р - Скопје на име 

Мустафа Амети, с.Г.Свиларе, Скопје. (31340) 
Пасош бр. 1060723 издаден од УВР - Скопје на име 

Јоловиќ Будимир, ул.Партизански одреди 121/27, 
Скопје. (31342) 
Чекови од тековна сметка бр.737893Ѕ чекови од бр. 

3423213 до 3423218 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Велевска Јулијана, Скопје. (30574) 
Чекови од тековна сметка на име Димоски Целе, 

Струга. (30802) 
Чекови од тековна сметка бр.76/08 чек од бр.З334244 

до 3334249 и од бр.900016108 до 900016112 издадени од 
Охридска банка а.д. - Охрид на име Балеска Николина, 
Охрид. (30962) 
Чекови од тековна сметка бр.9155/04, 2 чека издадени 

од Охридска банка а.д. - Охрид на име Месад Броња, 
Охрид. (30963) 
. Чекови од тековна сметка бр.6260/37, 8 до 9 чекови 
издадени од Охридска банка а.д. - Охрид на име 
Јованка Стурлакова-Коровешовска, Охрид. (30964) 
Чекови од тековна сметка бр.10744.65 чек бр.2478965, 

2478966; од бр.2620676 до 2620685 и од бр.2685085 до 
2685089 издадени од КомерцијаЛно-инвестициона 
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банка - Куманово на име Макрешански Чедо, ул.. 
Т.Думба бр. 18, Куманово. ' (30970) 
Чекови од тековна сметка бр.2905/54 чекови од бр. 

1047362 до 1073771 издадени од Стопанска банка АД 
Скопје - Филијала - Струга на име Муарем Мемеди, 
ул .Македонска бр. 6, Струга. ' (30976) 

Избирачка легитимација на име Алексов Лазо, Скопје. 
Избирачка легитимација на име Алексова Славица, 
Скопје. 
Избирачка легитимација на име Алексова Маја, 
Скопје. 
Избирачка легитимација на име Алексов Жарко, 
Скопје. 

Пасош бр. 580903, издаден од УВР - Кочани па име 
Цветановска Снежана, ул Енгелсова•' бр, 35,Коч ани. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 и 15 од Законот за јавни 

набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Ма-
кедонија" објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 38/26 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1Л. Набавувач на јавниот повик бр. 38/26 е ЈП „Елек ; 

тростопанство на Македонија", Подружница ХЕЦ 
„Козјак", ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е изведба на локален патен 
правец Влао-мост преку акумулација во должина од 
7,250 км. и Близанско -Сапотоец во должина од 2,5 км. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица при што набавката ќе се спроведе со постапка 
отворен повик. 
1.4. Постапката на повикот ќе се спроведе според Зако-
нот за јавни набавки. Отворањето на понудите ќе се 
изврши со присуство на понудувачите. 

II. ОБЕМ НА НАБАВКАТА 
2.1. Предмет на набавката е изведба на локален патен 
правец Влао - мост преку акумулација во должина од 
7.250 км. и Близанско - Сапотоец во должина до 2,5 км. 
(само пробивање). 
2.2. Изведбата на предметот на набавката ќе биде 
према изработениот главен проект. 

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Документацијата може да се подигне кај набавува-
чот во Службата за градежни работи секој работен ден 
од 9 0 0 - 1 1 0 0 часот со претходно закажување на тел. 149-
149 или 111-301. 

IV. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да содржи: 
4.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот. 
4.2. Вкупна цена и единечни цени за изведба. 
4.3. Доказ дека понудувачот е регистриран за обаву-
вање на ваков вид дејност. 
4.4. Искуство на понудувачот во реализација на слични 
објекти во последните 5 години (да приложи список на 
изведени објекти и основни податоци за изведените об-
јекти). 
4.5. Име и стручна оспособеност и основни податоци за 
одговорното лице кое ќе раководи со изведбените ра-
боти и негово искуство за изведување на слични објекти 
во последните 3 години. 
4.6. Потврда со која се дозволува ЕСМ да ги провери 
податоците наведени за искуството (наведени во точка 
4. 4 и 3.5). 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Стр. 3074»Бр. 60 
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4.7. Список и основни податоци за опремата со која 
изведувачот ќе ги изведува предвидените работи. 
4.8. Список и основни податоци за подизведувачи (до-
колку ги има) и нивна референца за изработка на об-
јекти од ваков вид. 
4.9. Начин на плаќање. 
4.10. Рок на важност на понудата. 
4.11. Рок на изработка. 
4.12«. Понудувачите треба да достават банкарска гаран-
ција во висина од 5% од вредноста на понудата со рок на 
важност од 30 дена согласно член 55 од Законот за јавни 
набавки. 
4.13. Понудите од странските понудувачи треба да би-
дат преведени на македонски јазик. 

V. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 
5.1. Извод од судската регистрација на фирмата. 
5.2. Документ за бонитет на фирмата, издаден од инсти-
туција за платен промет (оригинален или заверена ко-
пија, верна на оригиналот) согласно член 22 од Законот 
за јавни набавки. 
5.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај и дека нема 
забрана за вртење на дејност (обете судски заверени 
или копии верни на оригиналот заверени кај нотар) 
согласно член 24 точка а и б од Законот за јавни на-
бавки. 

. 5.4. Доказ за стручна способност на понудувачот, со-
гласно со член 23 од Законот за јавни набавки. 

VI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно со член 25 од законот за јавни 
набавки) 

6.1. Искуство на понудувачот 
6.2. Цена на понудата 
6.3. Начин на плаќање 
6.4. Рок на изведба 

20 поени 
50 поени 
20 поени 
10 поени 

шан>а и одговори ќе бидат доставени до сите понуду-
вачи, без да се каже кој го поставил прашањето. 
8.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
8.10.1999 год. во 12 часот во просториите на Ш „Елек-
тростопанство на Македонија" Подружница ХЕЦ „Коз-
јак" ул. „11 Октомври" бр. 9 на 9 кат во присуство на 
овластени претставници на понудувачите. 

Комисија за јавни набавки 

VII. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 
7.1. Рок за доставување на понудите с до 8.10.1999 год. 
7.2. Понудите да се достават согласно со член 52, 53 и 54 
од Законот за јавни набавки и истата се доставува во 
еден оригинален примерок потпишан од страна на одго-
ворното лице на понудувачот. 
7.3. Понудите да бидат доставени на следната адреса: 
ЈП „Електростопанство на Македонија", Подружница 
ХЕ Козјак, (набавка бр. 38-19) ул. „11 Октомври" бр. 9, 
Скопје, во затворен коверт. На предната страна на ко-
вертот, во горниот лев агол треба да биде назначено 
„не отворај" како и бројот на јавниот повик. Во среди-
ната на ковертот да биде назначена адресата на набаву-
вачот. Во ковертот има уште два затворени коверти, во 
кои во едниот е понудата со финансиските документи, а 
другиот внатрешен коверт ја содржи бараната докумен-
тација и носи ознака „документација" и точна адреса на 
понудувачот. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
8.1. Секој понудувач пред да ја поднесе понудата, на 
свој трошок, да се запознае со местото за изведба на 
објектот и сите теренски и останати услови важни за 
изведување. 
8.2. Понудите кои нема да бидат доставени во предвиде-
ниот рок, и оние кои не се изработени според Повикот, 
односно некомплстните понуди, ќе бидат одбиени. 
8.3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
8.4. Понудувачите имаат право да поставуваат пра-
шан>а (исклучиво во писмена форма) најдоцна 5 дена 
пред датумот за доставување на понудите. Сите пра-

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации", објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 171/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА 

ММ КАВАДАРЦИ КАБЛИ БРОЈ 15 И БРОЈ 16 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов" б•б. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно-земјани работи за полагање 
на телефонска кабелска мрежа на ММ Кавадарци ка-
бли број 15 и број 16. 
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документација 
(техничката спецификација). 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следното квантифицирање: 
- цена на набавката до 60% 
- начин на плаќање до 5% 
- рок на извршување на работите до 5% 
- техничка способност - референци . . . . . . . . до 10% 
- кадровска структура до 10% 
- техничка опременост до 10% 
1.5. Рок за доставување на понудите е до 05.09.1999 
година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот с јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендерската документација односно техничката 
спецификација на работите може да се подигне во АД 
„Македонски Телекомуникации" - Дирекција, Скопје, 
Сектор за Инвестиции, соба број 216 во секој работен 
ден од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките баран>а е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро-сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 
2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
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23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за ква-
литетно работење: 

- референци - список на извршени работи (објекти) 
во последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки и машини со кои располага и 

- кадровска структура - посочување на технички 
лица задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај" како и број на барањето. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката „документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда". 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
на архивата на АД „Македонски Тел еко му никаци" -
Дирекција, најдоцна до 05.09.1999 год. до 10 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на Отворениот повик и Законот за јавни набавки, 
нема да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
05.09.1999 година, во 10 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски Телекомуникации" Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отвораното на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено о в л а с т у в а а за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации", објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 165/99 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ З А ПОЛА-
ГАН>Е НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА 

ММ ГЕВГЕЛИЈА - ДЕЛ 2 (ЈУЖЕН ДЕЛ) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов" б•б. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно-земјани работи за полагање 
на телефонска кабелска мрежа на ММ Гевгелија - дел 2 
(јужен дел) 
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
(техничката спецификација). 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следното квантифицирање: 
- цена на набавката до 60% 
- начин на плаќање до 5% 
- рок на извршување на работите до 5% 
- техничка способност - референци до 10% 
- кадровска структура до 10% 
- техничка опременост до 10% 
1.5. Рок за доставување на понудите е до 05.09.1999 
година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
* 2.1. Тендерската документација односно техничката 

спецификација на работите може да се подигне во АД 
„Македонски Телекомуникации" - Дирекција, Скопје, 
Сектор за Инвестиции, соба број 216 во секој работен 
ден од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро-сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 
2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за ква-
литетно работење: 

- референци - список на извршени работи (објекти) 
во последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки и машини со кои располага и 

- кадровска структура - посочување на технички 
лица задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки и 
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- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 

IV. Д О С Т А В У В А Н А Н А ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај" како и број на барањето. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката „документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда". 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
на архивата на АД „Македонски Телекомуникаци" -
Дирекција, најдоцна до 05.09.1999 год. до 12 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на Отворениот повик и Законот за јавни набавки, 
нема да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
05.09.1999 година, во 12 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски Телекомуникации" Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 28/96), Комисијата за 
јавни набавки при Општина Џепчиште, објавува 

Б А Р А Њ Е БР. 3/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател: Општина Џепчиште-Џепчиште. 
1.2. Предмет на набавката: 

- ПВЦ-Цевки за водовод Ф-160, 10 бар, во должина 
од 3.000 м. 
1.3. Право на учество имаат сите физички и правни 
лица, во земјата и странство. 
1.4. Постапката по барањето ќе се спроведе согласно 
член 42 од Законот за јавни набавки. 
1.5. Рокот на поднесување на понудите е 10 (десет) дена 
од денот на објавувањето. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- Понудата треба да содржи единечна цена по м. 

должина со вкалкулиран данок на промет, франко на-
бавувач. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 
од Законот за јавни набавки во еден оригинален приме-
рок потпишан од страна на овластено лице на понудува-
чот. 
3.2. Како прилог кон понудата понудувачите се должни 
да достават: 

- Извод од регистрацијата на дејноста; 
- Документ за бонитет издаден од ЗПП; 
- Изјава од понудувачот дека не е под стечај, потпи-

шана од одговорното лице на понудувачот. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

4.1. Понудите кои се поднесени по рокот како и оние 
кои не се изработени согласно условите од барањето 
нема да бидат разгледувани. 
4.2. Понудите да се достават на адреса: општина Џеп-
чиште Џепчиште. 
4.3. Дополнителни информации: тел, 094-29-693, моб. 
070-256-139. 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" број 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија објавува 

/ 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-3280/307 

1. Предмет на јавното барање: 
- Чизми војнички со зголемена сара . . ........... .2.000 чифта. 

Бараниот производ да биде со квалитет даден во 
список број 1, кој може да се подигне во Министер-
ството за одбрана секој работен ден од 11,00 до 13,00 
часот во соба 702. 

Бараниот производ да биде произведен во големин-
ски броеви дадени од страна на Министерството за од-
брана. 

Испораката на бараните производи е .франко 
Скопје, Битола и Штип во рок од 30 дена по склучување 
на договорот. 

2. Во понудата да бидат дадени: 
- предмет на понудата, 
- цена, без пресметан данок на промет, 
- рок на испорака, и 
- рок и начин на плаќање. 
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според 

следниве критериуми: 
- висина на цената 30 поени, 
- квалитет на доставената мостра 50 поени, 
- рок и начин на плаќање 10 поени, 
- р о к на испорака 10 поени. 

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително 
да ја достави следната придружна документација: 
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-документ за бонитет издаден од носителот на плат-
ниот промет во согласност со Правилникот за содржи-
ната на документот за бонитет („Службен весник на 
РМ" број 32/98), 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во 

процес на ликвидација, издаден од надлежен орган, 
- документ дека не е изречена мерка на безбедност -

забрана на вршење на дејност, издаден од надлежен 
орган, 

- доказ за техничката и технолошка способност на 
понудувачот за производство на бараниот производ (ра-
сположиви производни капацитети, број на вработени, 
стручни технички лица и друго). 

Бараната документација да се достави во оригинала 
примерок или заверена копија од нотар. 

5. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок заверен и потпишан од одговорното лице на пону-
дувачот. Секој понудувач може да достави само една 
понуда. 

Претставниците на понудувачите на денот на јав-
ното отворање на понудите треба на комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање. 

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и 
документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во 
предвид за разгледување. 

6. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Мини-
стерството за одбрана со почеток во 10,00 часот, петна-
есеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија". Во случај 
да петнаесеттиот ден се паѓа во деновите сабота, недела 
или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се 
изврши наредниот работен ден. 

Понудата да се достави на адреса Министерство за 
одбрана на Република Македонија ул. „Орце Николов" 
бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе 
на лице место на денот на јавното отворање на пону-
дите. 

Понудата и придружната документација се доста-
вува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои 
ознака „не отворај" и број на ова јавно отворање. Ко-
вертот не смее да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. 

Во затворениот коверт треба да има уште два затво-
рени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт 
ја содржи понудата и носи ознака „понуда", а другиот 
внатрешен коверт ја содржи «документацијата и носи 
ознака „документација" и точната адреса на понудува-
чот. 

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат 
по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат 
разгледувани. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 10 21 67. 

Министерство за одбрана 

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Републичка ге-
одетска управа - Скопје објавува 

НАБАВКА 
СО ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99 

1. Републичка геодетска управа има потреба од: 
набавка на: 
- 13 возила ЛАДА НИВА 1.7, 

со супер бензин и гуми зимски (крампони!), 
- 2 возила ЛАДА САМАРА СЕДАН 1.5, 
1. Во понудата треба да бидат дадени: 
- цена (денари /г.м.) со и без пресметан данок и царина, 

- рок и начин на плаќање (на рати), 
- гаранција и квалитет, 
- рок за испорака. 
2. Рокот на испорака изнесува 10 дена по потпишува-
њето на договорот. 
3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок 
потпишан од страна на одговорното лице на понудува-
чот. 
Понудите кои не ги содржат бараните податоци, ќе се 
сметаат за нецелосни и нема да се земаат на разгледу-
вање. Отворањето на понудите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 
4. Крајниот рок за прием на понудите е 15 дена од денот 
на објавувањето на барањето во дневниот печат „Ве-
чер". 
5. Придружната документација се доставува во соглас-
ност со член 43 од Законот за јавни набавки (извод од 
регистрацијата, документ за бонитет и писмена изјава 
на понудувачот дека не е под стечај). Понудите се 
испраќаат во затворен коверт кој содржи два запеча-
тени коверта. Надворешниот коверт во горниот лев 
агол треба да ја носи ознаката „не отворај" како и 
понуда за ВОЗИЛА. Тој не треба да содржи никаква 
ознака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. Во средината на ковертот треба да биде назначена 
адресата на набавувачот. Првиот внатрешен коверт 
содржи придружната техничка документација и ја носи 
ознаката „документација". Вториот внатрешен коверт 
кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понуда", која 
ја содржи финансиската документација. 
6. Најповолниот понудувач ќе биде избран според след-
ните критериуми: 
- висина на цената 40 поена 
- рок и начин на плаќање 30 поена 
- сервис и гаранција 20 поена 
- рок за испорака 10 поена 
- квалитет и потекло на производите 
- понудено најекономично решение. 
Понудата се доставува по пошта или со предавање во 
архивата на Републичката геодетска управа - Скопје. 
Понудите се доставуваат на адреса: Републичка геодет-
ска управа, ул. „Трифун Хаџи - Јанев" бр. 4 - Скопје. 

Отворањето на побудите ќе се изврши во простори-
ите на Републичката геодетска управа на ден 13 октом-
ври 1999 година во 12 часот. 

Дополнителни информации во врска со барањето на 
јавната набавка, како и подетална спецификација за 
бараните ставки можете да добиете во Републичка ге-
одетска управа на телефоните + + 171-669 и + + 171-670 
Контакт личност Роска Пачемска. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Министерство 
за здравство - Фонд за здравствено осигурување -
Скопје објавува 

ПОВИК БР. 02 - 5844/1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ВО ПОСТАПКА 

СО ОТВОРЕН ПОВИК 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Нарачател на повикот е Министерството за здрав-
ство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје. 
2. Предмет на набавката се услуги за: 
- Одржување на апликативен и системски софтвер на 
постојниот информационен систем на Фондот за здрав-
ствено осигурување - Скопје, со подрачните служби на 
Фондот. 
- Одржување на постојниот информационен систем за 
аптекарско работење со лекови кои паѓаат на товар на 
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Фондот за здравствено осигурување (позитивна листа 
на лекови). 
3. Спецификацијата на потребните услуги е дадена во 
тендер документацијата. 
Тендерската документација може да се подигне во архи-
вата на Фондот за здравствено осигурување ул. „50 
Дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен ден од 10,00 до 
14,00 часот откако ќе се уплатат 1.500,00 денари непо-
вратни средства на жиро сметка 40100 - 640 - 37 на 
Фонд за здравствено осигурување - Скопје, со даночен 
број 4030991261703, депонент на Народна Банка на РМ. 
4. Право на учество имаат сите правни и физички лица 
кои подигнале тендерска документација. 
5. Постапката на повикот се спроведува во согласност' 
со Законот за јавни набавки со отворен повик. 
6. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на 
нејзиното поднесување на понудата. 
II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да ги содржи следните елементи: 
- Опис на понудените услуги, 
- Опис на развојот на понудувачот (историјат), 
- Цена на услугата за еден месец. 
III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот е должен да ја достави след-
ната придружна документација: 
1. Документ за бонитет од носителот на платниот про-
мет, 
2. Доказ за техничка способност: 
- Референца листа на понудувачот - список на извр-
шени слични услуги, 
- Кадровска екипираност на понудувачот - поарчување 
на вклучени технички лица (најмалку пет високо-
стручни кадри вработени на неопределено време кај 
понудувачот) за извршување на наведените услуги, со 
референти листа за секој поединечно. 
3. Извод од регистрацијата на дејноста. 
4. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана 
од одговорното лице на понудувачот. 
5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност забрана за вршење дејност. 
6. Банкарска гаранција во висина од 60.000 ДЕМ, во 
денарска противвредност, сметано по средниот курс на 
Народна банка на Република Македонија, која се акти-
вира под одложен услов прецизиран во заглавје VI од 
овој јавен повик. Важност на гаранцијата да биде 90 
дена од денот на издавањето. 
7. Предлог на договор за одржување. 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, потпишан од одговорното лице на понудува-
чот. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот 
за јавни набавки, 
3. Понудите да се достават на адреса: Министерство за 
здравство Фонд за здравствено осигурување Скопје, ул. 
„50-та Дивизија" бр. 6. преку пошта, во архивата на 
Фондот или со предавање на комисијата на лице место 
најдоцна до 06.10.1999 година до 11 часот. 
V. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе биде избран според крите-
риум: 
- техничка (кадровска) способност на понудувачот, 
- опис на понудените услуги, 
- цена. 
VI. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА 
Со најповолниот понудувач согласно критериумите од 
овој јавен повик, Фондот за здравствено осигурување -
Скопје, заклучува договор под одложен услов. Доколку 
во рок од 30 дена од потпишувањето на договорот, 
најповолниот понудувач не овозможи непречено рабо-
тење на информациониот систем на Фондот за здрав-

ствено осигурување - Скопје, со подрачните служби, 
како и на информациониот систем за аптекарско рабо-
тење со позитивна листа на лекови, настапува раскин-
ливиот услов кој ја активира наплатата на банкарската 
гаранција. 
Заклучениот договор престанува со важност, а Фондот 
за здравствено осигурување заклучува нов истоветен 
договор со вториот од ранг листата на понудувачи кои 
ги исполнуваат условите од овој јавен повик и од тен-
дерската документација. 
Доколку постапката и во овој случај се повтори, се 
објавува нов јавен повик. 
VII. ОТВОРАЊЕ Н А ПОНУДИТЕ 
Отворањето на понудите ќе се одржи на ден 06.10.1999 
год., во 11.30 часот во просториите на Министерство за 
здравство, Фонд за здравствено осигурување - Скопје, 
ул. 50-та дивизија" бр. 6 - Скопје, на трети кат - голема 
сала. 
Претставниците на понудувачите кои сакаат да уче-
ствуваат на јавното отворање на понудите, на комиси-
јата треба да и предадат писмено овластување од пону-
дувачот за нивно учество на јавното отворање. 
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, 
како и тие што не се изработени според пропозициите и 
условите утврдени во јавниот повик и тендерската доку-
ментација, нема да бидат разгледувани. 
Секој учесник може да достави само една понуда. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ј З О Сто-
матолошки клинички центар - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/99 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 3/99 е ЈЗО 
Стоматолошки клинички центар Скопје. 
1.2. Предмет на јавната набавка е: 
стоматолошки потрошен материјал за Ј З О Стомато-
лошки клинички центар Скопје. 
1.3. Вид и количина на материјалот што е објавен за 
набавка е утврден според изготвената спецификација 
која може да се подигне кај магационерот на Ј З О Сто-
матолошки клинички центар секој работен ден од 10 до 
12 часот. 
1.4. Износот на надоместокот што треба да се плати 
пред подигањето на спецификацијата на материјалот е 
неповратен и изнесува 1500,00 денари кој може да се 
уплати на жиро-сметка: 40100-603-1104, даночен број 
4030980267777 депонент на Комерцијална банка. 
1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица. 
1.6. Постапката на повикот се спроведува согласно 
одредбите од ЗЈН, а отворањето на понудите ќе се 
изврши во присуство на понудувачите. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да содржи: име, адреса и седиште 
на понудувачот. 
2.2. Вид и количина на набавката (спецификација) 
2.3. Единечна цена со сите давачки во денари за лекар-
ства и потрошниот материјал. 
2.4. Време на валидност (трајност на материјалот). 
2.5. Рокот на испорака да биде сукцесивен со предви-
дена динамика (во предвид доаѓа материјал што е на 
лагер). 
2.6. Начин на плаќање. 
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III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Со понудата понудувачот е должен да ја достави 
следната придружна документација: 
3.1. Доказ за финансиската способност (документ за 
бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки. 
3.2. Извод од регистрација на дејноста. 
3.3. Изјава дека понудувачот не е под стечај потпишана 
од одговорното лице. 
3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста. 

IV. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОГОДЕН 
ПОНУДУВАЧ СЕ: 

- квалитет на материјалот 50 бода; 
- цена на материјалот 20 бода; 
- валидност на материјалот 20 бода; 
- начин на плаќање 10 бода. 

V. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

5.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
5.2. Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
5.3. Понудата со придружната документација да се до-
стави на адреса: ЈЗО Стоматолошки клинички центар 
Скопје ул. „Водњанска" 17, Скопје, преку пошта или во 
архивата на ЈЗО Стоматолошки клинички центар. 
5.4. Рок на доставување на понудата е 15 дена од денот 
на објавувањето во дневниот печат и „Службен весник 
на РМ". 
5.5. Секој учесник може да достави само една понуда. 

VI. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

6.1. Денот, местото и времето на отворањето на пону-
дите во присуство на понудувачите ќе бидат наведени 
во спецификациитс на материјалот за набавка. 
6.2. Претставниците на понудувачите кои ќе присуству-
ваат на отворањето на понудите со себе треба да имаат 
овластување за застапување на понудувачот. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

7.1. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот како и тие што не се изработени според пропози-
циите утврдени во повикот нема да бидат разгледувани. 

Телефон за контакт: 115-044 лок. 115. 

Комисија за јавни набавки 

„Тобачна Љубљана д.о.о. донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 
ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА 

ТОВАИНА 
Ценовник на цигарите од палетата на Тобачна Љуб-

љана кои се произведуваат во Тутунски Комбинат -
Скопје со важност од 17.09.1999 година. 

вид на цигари цена (денари) 
RODEO SUPER LIGHTS 28,00 

21 сегггември 1999 

Цените се однесуваат за пакување од 20 цигари. 
Во цената е вкалкулиран данок на промет (акциза) 

од 40%. 

Тобачна Промет д.о.о. - Скопје 
Директор, 

м-р Сашо Кожуваров, с.р. 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 42/ 
93), Заводот за статистика на Република Македонија ги 
утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
З А ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА З А МЕСЕЦ АВГУСТ 1999 ГОДИНА 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во август 
1999 година во однос на јули 1999 година е - 0.001. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е - 0.003. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во август 1999 го-
дина во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува - 0.001. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија, во периодот 
од почетокот на годината до крајот на август 1999 го-
дина, во однос на просекот на животните трошоци во 
Република Македонија во 1998 година е - 0.012. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1559. Одлука за изменување и д о п о л н у в а а на 
Одлуката за определување на царински 
контингенти при увоз на суровини и репро-
дукционен материјал наменет за непо-
средно производство за 1999 година 3049 

1560. Правилник за висината и начинот на пла-
ќање на надоместокот за покривање на 
трошоците за испитување на стабилните и 
подвижните затворени садови за течни и 
под притисок растворени гасови . . . . . . . . 3049 

1561. Решение на Републичката геодетска 
управа 3051 

Акти на здруженија 

15. Правилник за надоместоците за јавно изве-
дување и соопштување на музички дела во 
јавноста 3051 

Правилник за изменување на Правилникот 
за надоместоците за јавно изведување и со-
општување на музички дела во јавноста . . . 3056 

Коефициенти за порастот на цените и пора-
стот на трошоците на живот во Република 
Македонија за месец август 1999 година . . 3080 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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