
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. 

Среда, 6 септември 2000 
Скопје 

Број 73 Год. LVI 

Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 50 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

2641. 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на 
СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5.07.2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ-
ТЕ ОБВРСКИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА СВРЗАНИ СО ПРОЦЕСОТ НА ПРИ-
ВАТИЗАЦИЈАТА НА АД ЗА ТЕЛЕКОМУНИКА-

ЦИИ "МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ" 

1. Со оваа одлука се определува АД за телекому-
никации "Македонски телекомуникации" во име на 
Владата на Република Македонија да врши исплата на 
сите финансиски обврски кои произлегуваат од проце-
сот на приватизација на АД за телекомуникации "Ма-
кедонски телекомуникации" и тоа како следува: 

а) плаќање на финансиските обврски кон Советни-
кот на Владата CIBC World Markets, согласно договор-
ните обврски помеѓу Владата на Република Македо-
нија и Советникот на Владата CIBC World Markets за 
давање на советодавни услуги во процесот на привати-
зација утврдени со: Писмо - Договор од 23 декември 
1997 година од 15 октомври 1998 година како и од 15 
септември 1999 година; 

б) плаќање на други финансиски обврски кои не 
произлегуваат од точка 1-а на оваа одлука, а се сврза-
ни со реализирање на одделни обврски со процесот на 
приватизацијата. 

2. Плаќањето на финансиските обврски по опреде-
лени фази и за определени дејствија од точка 1 на оваа 
одлика, ќе се врши врз. основа на писмен налог од ми-
нистерот за сообраќај и врски. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македониј а". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-4078/1 
29 август 2000 година 

Скопје 

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

2643. 
Врз основа на член 2 од Законот за начинот и ус-

ловите за користење на средствата за исплата на ис-
пратнини по Договорот за кредит по Проектот за ит-
на социјална помош на Република Македонија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
81/99), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29. 08.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ 

ЗА ИСПРАТНИНА 

1. На работниците на АД "Порцеланка", Велес 
прогласени како технолошки вишок да се исплати ед-
нократен надомест и тоа: 

- на име испратнина-44.463.450,00 денари. 
Средствата од став 1 алинеја 1 од оваа точка да се 

исплатат преку Буџетот на Република Македонија од 
средствата за приватизација остварени во 2000 година. 

2. Се задолжува Министерството за финансии и 
Агенцијата на Република Македонија за приватизаци-
ја да ја спроведат оваа одлука. 

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

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

Бр. 23-3390/1 
5 јули 2000 година 

Скопје 

2642. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на РМ" 
бр. 53/91), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.08. 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНО-
СИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СВЕТА 

ЛУЦИЈА 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Света Луција на амбасадорско ниво. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти да ја спроведе оваа одлука. 

Бр. 23-4088/1 
29 август 2000 година 

Скопје 

2644. 
Врз основа на член 24-а став 1 од Царинскиот за-

кон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 63/99 и 25/2000), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29. 08. 2000 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 

ПРИ УВОЗ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

1. Со оваа одлука се определува износот на царин-
ските контингенти на одделни нафтени деривати кои 
можат да се увезат без плаќање на царина пропишана 
во Царинската тарифа и тоа: 

- моторен бензин, безоловен, тарифен број 2710 00 
00 11, во количина од 15.000 тони; 

- мешавина на бутан и пропан, тарифна ознака 
271113 00 10, во количина од 20.000 тони. 

2. Нафтените деривати од точка 1, алинеја 1 и 2 ќе 
бидат внесени во царинското подрачје на Република 
Македонија заклучно со 31.12.2000 година. 

3. Министерот за економија со решение го одобру-
ва царинскиот контингент по барање на крајниот ко-
рисник. 
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4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

Бр. 23-4104/1 Претседател на Владата 
29 август 2000 година на Република Македонија, 

Скопје ' Љубчо Георгиевски, с.р. 

2645. 
Согласно член 12 од Договорот за слободна трго-

вија меѓу Република Македонија и Република Слове-
нија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
48/96) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 29. 08. 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА Н-ТО ПОЛУГОДИЕ ОД 
2000 ГОДИНА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА 
ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за определување на царински квоти 

за Н-то полугодие од 2000 година согласно Договорот 
за слободна трговија меѓу Република Македонија и 
Република Словенија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 60/2000), во членот 3 ставовите 1 и 2 
се менуваат и гласат: 

"Количествата на стоки во рамките на поодел на 
квота од Прилогот 1 ги распределува Министерството 
за економија на предлог на Комисијата составена од 
по еден претставник на: Министерството за економи-
ја, Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, Министерството за надворешни работи 
и Министерството за финансии. 

Комисијата ја свикува и раководи со неа претседа-
телот на Комисијата, кој од редовите на државните 
службеници на Министерството за економија, го овла-
стува министерот за економија." 

Член 2 
Во членот 4, став 2 ,4 и 5 и членот 5, став 1 и 2 збо-

ровите: "Министерството за трговија" се заменуваат 
со зборовите:" Министерството за економија". 

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

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

Бр. 23-4101/1 
29 август 2000 година 

Скопје 

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

8414 30 

8414 30 99 00 

вентилатори; венти-
лациони или рецир-
кулациони отстрану-
вачи на мирис со 
вграден вентилатор, 
вклучувајќи ги и 
оние опремени со 
филтер: 
-Компресори за раз-
ладни уреди: 
—Друго 
а) AIR Cooled Gloal. 
Chiller-Rl34a 1 парче 

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

Бр. 23-3755/1 
29 август 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2647. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 29.08. 
2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Минис-
терството за финансии - Царинска управа и тоа: 

2646. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 29.08. 
2000 година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Минис-
терството за здравство и тоа: 

8703 32 

8703 32 10 91 

пумпи, воздушни или 
гасни компресори и 

ли и други моторни 
возила главно конс-
труирани за превоз 
на лица (освен вози-
лата од тар.број 
8702), вклучувајќи и 
моторни возила за 
комбиниран превоз 
на лица и стоки (од 
типот "караван", 
"комби" итн.) и 
автомобили за трки: 
--Со зафатнина на 
цилиндрите над 1500 
см3 до 2500 см3: 
—Нови: 
—Со зафатнина на 
цилиндрите над 1500 
см3 до 2000 см3: 

Патнички авто-
мобили, составени 
а) Патничко мотор-
но возило марка ПЕ-
ЖО модел БОК-
СЕР, ФТ 350 ЛХ 2.5 
ТДи дизел, боја бе-
ла, број на шасија 
ВФ323-ЗЈ421, број на 
мотор 10Ф-31По348-
122, моќ на мотор 
2.446см3 (KW 87,5) 
б) патничко моторно 
возило марка ПЕ-
ЖО, модел БОК-
СЕР, ФТ 350 ЛХ 2.5 
Тди дизел, боја бела, 
број на шасија ВФ 
3233Ј-4215881038, 
број на мотор 10Ф-
31Р0348368, моќ на 
мотор 2.446 CM3 (KW 
87.5) 

1 парче 

1 парче 
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в) патничко моторно 
возило марка ПЕ-
ЈКО, модел БОК-
СЕР, ФТ 350 ЛХ 2.5 
ТДи дизел, боја бе-
ла, број на шасија 
ВФ 3233Ј4-2158846-
83, број на мотор 10-
Ф31Р0349556, моќ на 
моторот 2.446 см3 

(KW 87.5) 1 парче 

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

Бр. 23-3756/1 
29 август 2000 година 

Скопје 

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

2648. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 29.08. 
2000 година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Минис-
терството за здравство и тоа: 

8418220000 

нувачи и други уреди 
за ладење или замрз-
нување, електрични 
или други; топлотни 
пумпи, освен уреди-
те за климатизација 
од тар. број 8415: 
-Абсороциони, еле-
ктрични 
а) абсорбциони фри-
жидери 15 парчиња 

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

Бр. 23-3757/1 
29 август 2000 година 

Скопје 

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

2649« 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 29.08.2000 
година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

пластични маси, 
што не се со кле-
точна структура, 
незајакнати, нела-
минирани, без 
подлога или што 
не се комбинира-
ни со други мате-
ријали: 

3920 20 - Од полимери на 
пропилен: 

3920200010 -За употреба во 
индустријата како 
материјал за па-
кување, неприп-
ремени за про-
дажба на мало 
а) стегач за на-
лети 6 кутии 

3926 Други производи 
од пластични ма-
си и производи од 
други материјали 
од тар. 6poj 3901 
до 3914: 

3926100000 - Производи за 
канцеларии или 
училишта 
а) канцелариски 
мебел 40 палки 

4415 Сандаци за паку-
вање, кутии, гај-
би, барабани и 
слична амбалажа 
за пакување, од 
дрво: барабани 
(калеми) за кабли 
од дрво; палети, 
сандачести пале-
ти и други нато-
варни табли, од 
дрво; палетни 
огрлици од дрво: 

4415 20 -Палета, санда-
чести налети и 
други натоварени 
табли: палетни 
огрлица 

44152010 00 - Рамни палета 
а) празни палети 26 броја 

4823 Друга хартија, 
картон, целулоз-
на вата и листови 
и ленти од целу-
лозни влакна, се-
чени во определе-
на големина или 
форма; други про-
изводи од хартие-
на маса, хартија, 
картон, целулоза 
вата или листови 
или ленти од це-
лулозни влакна: 
- Хартија во рол-
ни или ленти, 
премачкана со ле-
пило: 

482390 -Друго: 
4823909090 —Друго 

а) агли за палети 4.000 броја 
6303 Завеси (вклучувај-

ќи драперии) и 
внатрешни плат-
нени ролетни; кра-
тки украсни дра-
пери за прозорци 
или кревети: 
-Плетени или хек-
лани: 

630319 00 00 - О д други текс-
тилни материјали 
а) канцелариски 
мебел-табли 3 броја 

6306 Церади, платнени 
покриви и надво-
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6306 31 00 00 

8308 

830890 00 00 

8422 

8422 40 00 00 

8427 

8427 90 00 00 

8428 

решни платнени 
ролетни (тенди); 
шатори; едра за 
пловила, за шти-
ци за едрење или 
за сувоземни во-
зила; производи 
за кампување: 
- Церади, платне-
ни покриви и над-
ворешни платне-
ни ролетни (тен-

ди): 
-Од синтетички 
влакна 
а) вреќи за паку-
вање на кромид и 
кромпир 3 броја 
Затворачи, окови 
со затворачи, пре-
тци , затворачи 
со преѓици, кол-
ци, ринглички и 
слично, од прости 
метали, за обле-
ка, обувки, рачни 
торби, патни пре-
дмети или други 
готови произво-
ди, цевчест или . 
чаталест заков-
ки, од прости ме-
тали, перли и пу-
лелии, од прости 
метали: 
- Друго, вклучу-
вајќи и делови 
а) копчиња за на-
лети 4.000 броја 
Машини за миење 
садови; машини 
за чистење или 
сушење шишиња 
или други садови; 
машини за полне-
ње, затворање, 
херметичко зат-
ворање или ети-
кетирање на ши-
шиња, лименки, 
кутии, вреќи или 
други контејнери; 
машини за капис-
лирање на шиши-
ња, тегли, цевки и 
слични контејне-
ри; други машини 
за пакување или 
завивање (вклу-
чувајќи и машини 
за топло завива-
ње); машини за 
газирање пијала-
ци: 
-Други машини за 
пакување или за-
вивање (вклучу-
вајќи и машини за 
топло завивање) 
а) Рамни стегачи 
за палети 2 кутии 
б) Машини за па-
кување на компир 
и кромид 2 броја 
Виљушкари: дру-
ги автокари со 
уреди за дигање 
или манипулаци-
ј а 
-Друго 
а) Траки за па-
лета 4 броја 
Други машини за 
дигање, манипу-
лација, натовар 
или истовар (на 
пример: лифтови, 
Подвижни скали, 
транспортери и 
жичарници): 

8428 90 Други машини: 
8428 90 00 — Друго 

а) контејнери за 
палета 2 броја 

8433 Машини за берба, 
жетва или вршид-
ба, вклучувајќи и 
преси за базира-
ње на слама или 
на сточна храна; 
тревокосилки; 
машини за чисте-
ње, сортирање 
или селекција на 
јајца, овошје или 
на други земјо-
делски произво-
ди, освен машини-
те од тар. број 
8437: 
- Тревокосачки, 
за паркови или 
спортски терени: 

8433 60 - Машини за чис-
тење, сортирање 
или селекција на 
јајца, овошје или 
други земјоделски 
производи: 

8433 609000 -Друго 
а) машини за сор-
тирање крастави-
ци 1 број 
б) машини за сор-
тирање кромид и 
кромпир 1 број 

8452 Машини за шие-
ње, освен маши-
ните за пропива-
ње на книги од 
тар. број 8440; ме-
бел, постаменти и 
капаци специјал-
но предвидени за 
машини за шие-
ње; игли за маши-
ни за шиење: 

8452 29 00 00 -Други 
а) машини за 
шиење на вреќи 1 број 

8716 Приколки и полу-
приколки; други 
возила, несамо-
одни; нивни дело-
ви: 

8716 80 00 00 - Други возила 
а) колички рачни 
за траки 4 броја 

9403 Друг мебел и 
негови делови: 

940310 -Метален канце-
лариски мебел: 

940310 51 00 —Работни маси 
а) канцелариски 
мебел 1 број 

9403 10 59 00 —Друго 
а) Канцелариски 
мебел - столици 7 броја 

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

Бр. 23-3758/1 
29 август 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2650. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 29.08.2000 
година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
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увезе без плаќање царина, а за потребите на Минис-
терството за здравство и тоа: 

2651. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 29.08.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ Н А О П Р Е М А Т А КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ У В Е З Е Б Е З П Л А Ќ А Њ Е Ц А Р И Н А 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Минис-
терството за надворешни работи и тоа: 

8415 90 
8415 90 90 00 

тизација, со вен-
тилатор на мото-
рен погон и со 
елементи за мену-
вање на темпера-
турата и влажнос-
та, вклучувајќи и 
машини во кои 
влажноста не мо-
же посебно да се 
регулира: 
- Делови: 
- Друго 
а) клима апарати, 
од типот прозор-
ска модел 1̂ \УтЅ 
0960 КИО 
б) прозорски, мо-
дел Ш-1260 РНО 

48 парчиња 

8 парчиња 

Бр. 23-3760/1 
29 август 2000 година 

Скопје 

увезе без плаќање царина, а за .потребите на Минис-
терството за одбрана и Министерството за внатрешни 
работи и тоа: 

0103 
0106 

0201 

0202 
0203 

0207 

0302 

0303 

0304 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2652. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29.08. 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ Н А О П Р Е М А Т А КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ У В Е З Е Б Е З П Л А Ќ А Њ Е Ц А Р И Н А 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 

Свињи живи: 
Други животни, живи: ., 
(кучиња) 
Месо говедско, свежо или 
разладено: 
Месо^говедско, замрзнато: 
Месо свинско, свежо, раз-
ладено или замрзнато: 
Месо и јастиви отпадоци, 
од живина од тар.бр.0105, 
свежи, разладени или за-
мрзнати: 
Риби, свежи или разладе-
ни, освен рибини филети 
и друго рибино месо од 
тар.бр.0304: 
Риби, замрзнати, освен ри-
бини филети и друго ри-
бино месо од тар. бр. 0304 
Рибини филети и друго 
рибино месо (немелено 
или мелено), свежо, раз-
ладено или замрзнато: -

0402 Млеко и павлака, концен-
трирани или со додаден 
шеќер или други материи 
за засладување: 

0405 10 -Путер и други маснотии и 
масла добиени од млеко; 
млечни премази: 
- Путер: 

0813 Овошје, суво, освен она 
што се распоредува во 
тар.бр. 0801 до 0806; ме-
шаници на јатчесто овош-
је или суво овошје од оваа 
глава: 
- Сливи 
Кафе, печено или непече-
но или без кофеин; лушпи 
и ципи од кафе; замени за 
кафе што содржат кафе 
во кој и да било сооднос 
Пипер од родот Пипер; су-
ва, кршена или мелена пи-
перка од родот Цапсицум 
или од родот Пимента: 

\ 0904 И 00 00 -Некршен ниту мелен 
0904 120000 -Кршен или мелен 
1604 Приготвени или конзер-

вирани риби; кавијар и за-. 
мена за кавијар приготве-
ни од рибини јајца: 

1604130000 -Сардини, сардинели и 
папалини 

1701 Шеќер од шеќерна трска 
или од шеќерна репка и 
хемиски чиста сахароза, 
во цврста состојба: 

1701 9910 00 — Бел шеќер 
1805 Какао во прав, без дода-

ѕ ден шеќер или други ма-
терии за засладување 

2309 Производи што се упот-
ребуваат за исхрана на 
животни: 

2309 10 00 00 - Храна за кучиња и мач-
ки, приготвена за продаж-
ба на мало 

2501 Сол (вклучувајќи сол за ја-
дење и денатурирана сол) 
и чист натриумхлорид, вк-
лучувајќи во воден раст-
вор или со додаток на ан-
тиагломерациони средства 
или на средства за подобра 
флуидност; морска вода: 

0813200000 
0901 

0904 

40 т. 

100 грла 

200 грла 

300 т. 
300 т. 

200 т. 

20 т. 

200 т 

50 т. 

100 т. 

50 т. 

100 т. 

50 т. 

50 т. 

10 т. 

12 т. 
12 т. 

200 т. 

300 т. 

25 т. 

200 т. 

други снимени 
, , подлоги со звучни .. 

или други слични 
феномени, вклу-
чувајќи матрици . 
и галвански отпе-
чатоци за произ-
водство на плочи, 
освен производи-
те од Глава 37: 

8524 31 00 00 - З а репродукција 
на појави, освен 
звук или слика 
а) Софтвер 1 парче 

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

Бр. 23-3759/1 Претседател на Владата 
29 август 2000 година , на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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250100 5100 —Денатурирана или за 
индустриски потреби (вк-
лучувајќи и пречистува-
ње), освен за конзервира-
ње и приготвување на хра-
на за луѓе или животни 

2501009100—Сол погодна за човеч-
ка исхрана 

2505 Природен песок од сите 
видови, бојосан или небо-
јосан, освен металоносен 
песок од Глава 26 

2513 Пливка; ситнозрнест ко-
рунд; природен корунд, 
природен гранит и други 
природни материи за бру-
сење, термички обрабо-
тени или необработени: 

2513 20 00 00 -Ситнозрнест корунд, при-
роден корунд, природен 
гранит и други природни 
материи за брусење 

2710 Масла добиени од нафта и 
масла добиени од битуме-
нозни минерали, освен су-
рови; производи на друго 
место неспоменати или 
опфатени, кои содржат по 
маса 70% или повеќе мас-
ла од нафта или масла до-
биени од битуменозни ми-
нерали, ако овие масла 
претставуваат основни сос-
тојки на овие производи: 

ГЛАВА 28 НЕОРГАНСКИ ХЕМИС-
КИ ПРОИЗВОДИ; ОР-
ГАНСКИ ИЛИ НЕОР-
ГАНСКИ СОЕДИНЕНИ-
ЈА ОД БЛАГОРОДНИ 
МЕТАЛИ, ОД МЕТАЛИ 
НА РЕТКИ ЗЕМЈИ, ОД 
РАДИОАКТИВНИ ЕЛЕ-
МЕНТИ ИЛИ ОД ИЗО-
ТОПИ 

ГЛАВА 29 ОРГАНСКИ ХЕМИСКИ 
ПРОИЗВОДИ 

ГЛАВА 30 ФАРМАЦЕВТСКИ 
ПРОИЗВОДИ 

3204 Синтетички органски ма-
терии за бојосување, хеми-
ски определени или неоп-
ределени; препарати врз 
база на синтетички орган-
ски материи за бојосување 
наведени во забелешката 3 
кон оваа глава; синтетич-
ки органски производи 
што се употребуваат како 
средства за флуоресценци-
ја или како луминофори, 
хемиски определени или 
неопределени: 

3403 Препарати за подмачку-
вање (вклучувајќи препа-
рати врз база на масло за 
ладење, капење или пре-
парати против рѓа или 
корозија и препарати за 
ослободување на калапи, 
врз база на средства за 
подмачкување) и препа-
рати што се употребуваат 
за заматување или мес-
тење на текстилни мате-
ријали, кожа, крзно или 
на други материјали, но 
исклучувајќи ги препра-
тите што содржат, како 
основни состојки, 70% 
или повеќе по маса на 
масло од нафта или масла 
добиени од битуменозни 
минерали: 

300 т. 

150 т. 

10 т. 

ГЛАВА 35 

3506 

10 т. 10 т. 

100 т. 120 т. 

ГЛАВА 36 

3701 

10 т. 

10 т. 

100 т. 

20 т. 

20 т. 

100 т. 

215 л. 300 л. 

1.000 лит. 1.000 л. 

3407 Маси за моделирање, вк-
лучувајќи приготвени за 
детска забава; препарати 
т.р. "забарски восоци" 
или како "смеси за забар-
ски отпечатоци", во сето-
ви, во пакување за про-
дажба на мало или на 
форма на плочички, пот-
ковица стапчиња или 
слични други форми; пре-
парати за употреба во за-
вареното, врз база на 
гипс (печен гипс или кал-
циум сулфат): 
БЕЛТАЧИНЕСТИ МА-
ТЕРИИ; МОДИФИКУ-
ВАНИ СКРОБОВИ; ЛЕ-
ПИЛА; ЕНЗИМИ 
Подготвени лепила и дру-
ги подготвени средства за 
лепење, на друго место 
неспомнати или опфатени; 
производи погодни за 
употреба како лепила или 
средства за лепење, под-
готвени за продажба на 
мало како лепила или сре-
дства за лепење, во паку-
вање со нето маса до 1 кг: 
ЕКСПЛОЗИВИ, ПИРО-
ТЕХНИЧКИ ПРОИЗВО-
ДИ; КИБРИТИ, ПИРО-
ФОРНИ ЛЕГУРИ; ЗАПА-
ЛНИ ПРЕПАРАТИ 
Фотографски плочи и 
планфилмови, осетливи на 
светлост, неосветлени, од 
кој и да било материјал 
освен од хартија, картон 
или текстил; планфилмо-
ви за моментна (брза) фо-
тографија, осетливи на 
светлост, неосветлени, во 
касети или без касети: 

3702 Фотографски филмови во 
ролни, осетливи на свет-
лост, неосветлени, од кој 
и да било материјал освен 
од хартија, картон или 
текстил; филмови во рол-
ни за моментна (брза) фо-
тографија, осетливи на 
светлост, неосветлени: 

3703 Фотографска хартија, кар-
тон и текстил, осетливи на 
светлост, неосветлени: 

3704 Фотографски плочи, фил-
мови, хартии, картон и 
текстил, осветлени но не-
развиени: 

3705 Фотографски плочи и 
филмови, осветлени и 
развиени, освен кинема-
тографски филм: 

3707 Хемиски препарати за 
фотографски намени (ос-
вен лакови, лепила, сред-
ства за лепење и слични 
препарати); неизмешани 
производи за фотограф-
ска употреба, подготвени 
во одмерени дози или 
подготвени за продажба 
на мало во форма готова 
за употреба: 

ГЛАВА 38 РАЗНИ ПРОИЗВОДИ 
НА ХЕМИСКАТА ИН-
ДУСТРИЈА 

3902 Полимери на пропилен 
или на други олефини, во 
примарни форми: 

3905 Полимери на винил аце-
т а т или на други винил 
есгри, во примарни фор-
ми; други полимери на ви-
нил во примарни форми: 

300 кгр. 500 кгр. 

500 кгр. 500 кгр. 

5.000 пар. 4.000 пар. 

300 т. 500 т. 

10 т. 5 т. 

10 т. 5 т. 

30.000 м2 20.000 м2 

1 т. 1 т. 

200 пар 500 пар 

20 т. 10 т. 

1 т. 5 т. 

45.000 кгр. 40.000 кгр. 

5 т. 5т. 
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3919 

3920 

3907 Полиацетали, други полие-
тери и епоксидни смоли, во 
примарни форми; поликар-
бонати, алкидни смоли, по-
лиалил естри и други поли-
естри, во примарни форми: 

3907 30 00 00 -Епоксидни смоли 
3908 Полиамиди во примарни 

форми: 
3909 Аминосмоли, фенолни 

смоли и полиуретани, во̂  
примарни форми: 

3910 Силикони во примарни 
форми 

3912 Целулоза и нејзини хеми-
ски деривати, на друго 
место неспомнати или не-
опфратени, во примарни 
форми: 

3918 Прекриван за подови од 
пластични маси, несамо-
лепливи или самолепли-
ви, во ролни или во фор-
ма на плочи; тапети за ѕи-
дови или тавани, дефини-
рани со забелешката 9 
кон оваа глава: 
Самолепливи плочи, лис-
тови, филмови, фолии, 
ленти и други слични 
форми, од пластични ма-
си, вклучувајќи ги и оние 
во ролни: 
Други плочи, листови, 
филмови, фолии и ленти, 
од пластични маси, што 
не се со клеточна струк-
тура, незајакнати, нела-
минирани, без подлога 
или што не се комбини-
рани со други материјали: 

3921 Други плочи, листови, 
филмови, фолии и ленти, 
од пластични маси: 

3922 Кади, туш-кади, лавабоа, 
бидеа, клозетски шолји, 
седишта и капаци, водо-
казанчиња и слични сани-
тарни производи, од плас-
тични маси 

3924 Трпезни садови, кујнски 
садови _и прибор, други 
производи за домаќинс-
твото и тоалетни произ-
води, од пластични маси: 

3926 Други производи од плас-
тични маси и производи 
од други материјали од 
тар.бр.3901 до 3914: 

4002 Синтетички каучук и 
фактис добиени од масло, 
во примарни форми или 
во форма на плочи, лис-
тови или ленти; мешани-
ци од кој и да било произ-
вод од тар.бр. 4001 со кој 
и да било производ од 
овој тарифен број, во 
примарни форми или во 
форма на плочи, листови 
или ленти: 

4003 Регенерирана гума во 
примарни форми или во 
форма на плочи, листови 
или ленти 

4009 Цевки и црева од гума, 
освен од тврда гума, со 
прибор или без прибор 
(на пример, спојници, ко-
лена, прирабници): 

4010 Ленти или ремени од гума 
за транспортни или тран-
смисиони цели: 

4011 Нови надворешни пнев-
матски гуми: 

4013 Внатрешни гуми: 

30 т. 30 т. 

10 т. 

20 т. 20 т. 

2000 кгр. 2000 кгр. 

200 ролни 1000 рол. 

5.000 м2 5.000 м2 

1.500.000п. 500.000п. 

1.000 пар. 1.000 пар. 

50.000м2 ЗО.ОООм2 

500 пар. 800 пар. 

5 т. 10 т. 

5.000 м. 5.000 м. 

1 т. 1 т. 

1 т. 1 т. 

2.000 пар. 2.000 пар. 

1.000 пар. 

5.000 пар. 5.000 пар. 
5.000 пар. 5.000 пар. 

4014 Хигиенски и фармацевт-
ски производи (вклучувај-
ќи цуцли), од гума освен 
од тврда гума, со прибор 
или без прибор од тврда 
гума: 

4015 Предмети за облека и 
прибор за облека (вклу-
чувајќи и нараквици), за 
сите видови намени, од 
гума, освен од тврда гума 

4016 Други производи од гума 
освен од тврда гума 

4202 Ковчези, куфери, несесе 
ри, аташе-куфери, актен-
чанти, школски чанти, 
футроли за наочари, фут-
роли за двогледи, футро-
ли за фотоапарати, фут-
роли за музички инстру 
мента, футроли за пушки 
футроли за пиштоли и 
слични контејнери; патни 
торби, тоалетни торби, 
ранци, женски чанти, тор-
би за купување, портмо-
неа за банкноти, портмо-
неа за метални пари, фут-
роли и корици за мапи 
или документи, табакери, 
кеси за тутун, торби за 
алат, спортски торби, 
торби за шишиња, кутии 
за накит, кутии за пудра, 
кутии за прибор за јадење 
и слични контејнери, од 
кожа или од вештачка ко-
жа, од фолии од пластич-
ни маси, од текстилни ма-
теријали, од вулканфибер 
или од картон, или целос-

, но или претежно прек-
риени со овие материјали 
или со хартија: 

4203 Облека и прибор за обле-
ка, од кожа или од веш-
тачка (реконституирана) 
кожа: 

4204 Производи од кожа, или од 
вештачка кожа, што се 
употребуваат во машини 
или во механички уреди 
или за други технички цели 

4205 Други производи од кожа 
или од вештачка кожа 

4809 Карбон хартија, самоко-
пирачка хартија и други 
хартии за копирање или 
пренесување (вклучувај-
ќи и премачкана или им-
прегнирана хартија за 
матрици за умножување 
или офсет плочи), печа-
тена или непечатена, во 
полни или листови: 

4816 Карбон хартија, самоко-
пирачка хартија и други 
хартии за копирање и 
пренесување (освен оние 
од тар.бр.4809), матрици 
за умножување и офсет 
плочи, од хартија, во 
кутии или без кутии 

4818 Тоалетна хартија и сличг 
на хартија, целулозна ва-
та или листови и ленти од 
целулозни влакна, што се 
употребуваат во дома-
ќинствата или за санитар-
ни потреби, во ролни со 
ширина до 36 см, или се-
чени по големина или 
форма; шамивчиња, лив-
чиња за симнување на 

- шминка, крпи, прекривки 
за маса, сервиет, пелени 
за бебиња, тампони, чар-

1 т. 1 т. 

15.000 пар. 32.000 пар. 

10.000 пар. 10.000 пар. 

10.000 пар. 10.000 пар. 

5 т. 10 т. 

20 т. 20 т. 

100 пар. 100 пар. 

100.000 п.- 100.000 п. 

I 

50.000 пак 40.000 пак 
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4901 

4905 

51,01 

5201 

5203 
5407 71 00 00 
5503 

5506 

тави за кревет и слични 
предмети за домаќинство, 
санитарна или болничка 
употреба, предмети за об-
лекување и прибор за об-
лекување. од хартиена 
маса, хартија, целулозна 
вата, од листови или лен-
ти од целулозни влакна: 

4823 Друга хартија, картон, це-
лулозна вата и листови и 
ленти од целулозни влак-
на, сечени во определена 
големина или форма; дру-
ги производи од хартиена 
маса, хартија, картон, це-
лулозна вата или листови 
или ленти од целулозни 
влакна: 
Печатени книги, брошу-
ри, летоци и слични печа-
тени материјали, вклучу-
вајќи и слободни листови: 
Географски и хидрограф-
ски карти или слични кар-
ти од сите видови, вклучу-
вајќи атласи, зидни карти, 
топографски планови и 
глобуси, печатени 
Волна, невлачена или ис-
чешлана: 
Памук, невлачен или ис-
чешлан 
Памук, влачев или чешлан 
--Небелени или белени 
Синтетички влакна, сече-
ни, невлачени, исчешла-
ни, ниту преработувани 
поинаку за предење: 
Синтетички влакна сече-
ни, влачени, чешлани или 
преработувани поинаку 
за предење 

5602 Филц, вклучувајќи им-
прегниран, превлечен или 
ламиниран: 

5603 Неткаен текстил, вклучу-
вајќи импрегниран, п о в -
лечен или ламиниран: 

5607 Канали, јажиња, ортоми и 
кабли, вклучувајќи плете-
ни, вплетени, импрегни-
рани, превлечени, прек-
риени, обложени со гума 
или со пластична маса: 

5903 Текстилни ткаенини им-
прегнирани, премачкани 
или прекриени, или лами-
нирани со пластични ма-
си, освен оние од тар.бр. 
5902: 

5906 Каучукувани или гумира-
ни текстилни ткаенини, 
освен оние од тар. бр. 
5902: 

5909 Цевки и црева за пумпи и 
слични цевки и црева од 
текстилен материјал, вк-
лучувајќи обложени и ар-
мирани, со или без при-
бор од друг материјал: 

5910 Ленти и ремени од тексти-
лен материјал за транспор-
тни или трансмисиони це-
ли, импрегнирани или не-
импрегнирани, превлече-
ни, прекриени или ламини-
рани со пластика, или за-
јакнати со метал или со 
друг материјал V 

5911 Текстилни производи и 
предмети, за технички це-
ли, наведени во забелеш-
ка 7 кон оваа глава 

6002 Други плетени или хекла-
ни материјали: 

600210 -Од ширина до 30 см, со 

5 т. 5 т. 

6110 

6203 

10 т. 10 т. 

2.000 пар. 4.000 пар. 6211 

200 пар. 

300 т. 

200 т. 
100 т. 
20.000 м. 

10 т. 

10 т. 

1.000 м2 

10.000 м2 

5 т. 

200 пар. 

300 т. 

200 т. 
100 т. 
50.000 м. 

10 т. 

10 т, 

1.000 м2 

20.000 м2 

5 т. 

10.000 м. 100.000 м. 

30.000 м. 30.000 м. 

2.000 м. 2.000 м. 

100.000 м. 100.000 м. 

15.000 м. 20.000 м. 

содржина од 5% или по-
веќе по маса еластомерно 
Предиво или нишки од 
каучук или гума: 

6103 Облека, комплети, јакни, 
сакоа, панталони, пантало-
ни со пластрон и прерам-
ки, бриџ-панталони и шор-
цеви (освен гаќи за капе-
ње) за мажи или момчиња, 
плетени или хеклани: 
Џемпери со или без закоп-
чување, пуловери, елеци и 
слични производи, плетени 
или хеклани: 
Облека, комплети, јакни, 
сакоа, панталони, панта-
лони со пластрон и пре-
рамки, бриџ-панталони и 
шорцеви (освен гаќи за 
капење), за мажи или 
момчиња: 
Тренерки, скијачка обле-
ка и гаќи или костими за 
капење; друга облека: 

6211 20 00 00 -Скијачка облека 
6307 Други готови производи, 

вклучувајќи модерни кро-
еви за облека: 

6307 20 00 00 -Елеци и појаси за спа-
сување 
-Гњурачка облека 

6307 90 -Друго: 
6401 Водонепропустливи обув-

ки со ѓонови и со лице 
(горниште) од каучук, гу-
ма или пластична маса, 
чие што лице не е приц-
врстено за ѓонот ниту 
споено со него со шиење, 
ковење со заковки или 
шајки, со помош на шра-
фови, чепови или со слич-
ни постапки: 
Други обувки со ѓонови и 
со лице (горниште) од ка-
учук, гума или пластична 
маса: 
-Обувки за скијање, 
обувки за ски-крос и чиз-
ми за снежни даски: 

6402 12 10 00 —Обувки за скијање и об-
вуки за ски-крос 

6404 Обувки со ѓонови од кау-
чук, гума, пластична маса, 
од кожа или вештачка ко-
жа и со лице (горниште) 
од текстилни материјали: 

6404 И 00 00 -Спортски обувки; патики 
за тенис, кошарка, гимнас-
тика, тренинг и слично 
Други покривки за глава, 
вклучувајќи поставени 
или украсени: 
Преработени азбестни 
влакна; мешаница врз ба-
за на азбест или врз база 
на азбест и магнезиум 
карбонат; производи од 
тие мешаници или од аз-
бест (на пр. нишки, ткае-
нини, облека, покривка за 
глава, обувки, затиначи), 
зајакнати или ^зајакна-
ти, освен производите од 
тар. број 6811 или 6813: 

6815 Произведи од камен или 
од други минерални мате-
ријали (вклучувајќи јагле-
родни влакна, производи 
од јаглеродни влакна и 
производи од тресет), на 
друго место неспомнати 
или опфатени: ^ 

7017 Производи од стакло за 
лабораториски, хигиен-
ски или фармацевтски це-

6402 

6402 12 

6506 

6812 

30.000 пар \ 

200 пар. 200 пар. 

2.000 пар. 1.000 пар. 

5.000 пар. 3.000 пар. 

1.000 пар. 1.000 пар. 

200 пар. 200 пар. 
500 пар. 500 пар. 

500 пар. 500 пар. 

500 пар. 500 пар. 

2.000 пар. 30.000 пар. 

1.000 пар. 2.000 пар. 

2.000 пар. 2.000 пар. 

100.000 п. 50.000 п. 
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ли, градуирани или негра-
дуирани, баждарени или 
небаждарени: 

7019 Стаклени влакна (вклучу-
вајќи стаклена волна) и 
производи од нив (на пр. 
предиво, ткаенина): 

7019 52 00 00 - С о ширина над 30 см, со 
платнен преплет, со маса 
до 250 г/м2, од филаменти 
со нумерација по една жи-
ца до 136 текса 

7209 Плоснати валани произ-
води, од железо или неле-
гиран челик, со ширина 
600 мм или поголема, лад-
но валани (ладно редуци-
рани), неплатинирани или 
непревлечени: 

720917 00 00-Со дебелина од 0,5 до 1 
мм 

7215 Други прачки од железо 
или нелегиран челик: 

7215 50 -Други, само ладно добие-
ни или ладно довршени: 

7215 50 30 00 - С о содржина на јагле-
род над 0,25% до 0,6% по 
маса 

7219 Плоснати валани произ-
води од нерѓосувачки че-
" лик, со ширина од 600 мм 
или поголема: 

7307 Прибор за цевки (на при-
мер, спојници, колена, му-
фови), од железо или че-
лик: 

7309 Резервоари, танкови, боч-
ви и слични контејнери за 
кој и да било материјал 
(освен компримирани или 
течни гасови), од железо 
или челик, со зафатнина 
поголема од 300 литри, со 
или без облога или топ-
лотна изолација, но неоп-
ременисо механички или 
термички уреди: 

7310 Танкови, буриња, бочви, 
лимени кутии и слични 
контејнери за кој и да било 
материјал (освен компри-
мирани или течни гасови), 
од железо или челик, со за-
фатнина до 300 литри, со 
или без облога или топлот-
на изолација, но неопреме-
ни со механички или тер-
мички уреди: 

7311 Контејнери за комприми-
рани или течни гасови, од 
железо или челик 

7315 Синџири и нивни делови, 
од железо или челик 

7317 Шајки, клинци, клинчиња 
за цртачки табли, брано-
видни шајки, заострени 
крампони (освен оние од 
тар. број 8305) и слични 
предмети, од железо или 
челик, со или без глава од 
друг материјал, исклучу-
вајќи такви производи со 
глави од бакар 

7318 Завртки, навртки, тирфо-
ни, завртки со кука, за-
ковки, затезни клинови, 
расцепки, подлошки (вк-
лучувајќи еластични под-
лошки) и слични произво-
ди, од железо или челик 

7320 Пружиш* и листови' за 
пружини, од железо или 
челик: 

7323 Трпезни, кујнски и други 
производи за домаќинство-
то и нивни делови, од же-
лезо или челик; волна од 

1 т. 1 т. 

20 т. 20 т. 

4 т. 5 т. 

1 т. 1 т. 

7325 

7326 

7407 

7408 
7409 

7411 
7505 

7507 

7604 

7606 

7615 

50 т. 

5.000 пар. 5.000 пар. 

7616 

8110 

ГЛАВА 82 

8301 

500 пар. 500 пар. 

8302 

500 пар. 500 пар. 

40 пар. 50 пар. 

5.000 пар. 1.000 пар. 

8403 

8404 

1 т. 1 т. 

2.000.000 п. 1.000.000 п. 

200.000пар. 200.000пар. 

8407 

8408 

железо или челик; сунѓер 
за миење садови и перни-
чиња за триење и полира-
ње, нараквици и слично, од 
железо или челик: 
Други леани производи од 
железо или челик 
Други производи од желе-
зо или челик 
Прачки и профили од ба-
кар: 
Жица од бакар: 
Плочи, лимови и ленти, 
од бакар, со дебелина над 
0,15 мм: 
Цевки од бакар 
Прачки, профили и жица, 
од никел: 
Цевки и прибор за цевки 
(на пример, спојници, ко-
лена, муфови), од никел: 
Прачки и профили, од 
алуминиум 
Плочи, лимови и ленти, 
од алуминиум, со дебели-
на над 0,2 мм: 
-Трпезни, кујнски и други 
производи за домаќинст-
вото и нивни делови; сун-
ѓери за рибање садови и 
перничиња за рибање или 
полирање, нараквици и 
слично: 
Други производи од алу-
миниум 
Антимон и производи од 
антимон, вклучувајќи от-
падоци и остатоци 
АЛАТИ, КОЖАРСКИ 
ПРОИЗВОДИ, ЛАЖИ-
ЦИ И ВИЉУШКИ, ОД 
ПРОСТИ МЕТАЛИ; 
Ќатанци и брави (на клуч, 
шифра или електрични), 
од прости метали; затво-
рачи и опкови со затвора-
чи, кои имаат вградени 
брави, од прости метали; 
клучеви за кои и да е од 
споменатите производи, 
од прости метали: 
Окови, прибор и слични 
производи од прости ме-
тали, за мебел, врати, ска-
лила, прозорци, ролетни, 
каросерии, седларски сто-
ки, куфери, сандаци, ку-
тии или слично; кукачки 
за закачување шапки, 
конзоли и слично; тркал-
ца (за мебел и ел.) со еле-
менти за прицврстување 
од прости метали; авто-
матски затворани на вра-
ти од прости метали: 
Котли за централно грее-
ње, освен котлите од та. 
број 8402: 
Помошни уреди за котли 
од тар. број 8402 или 8403 
(на пример, економајзери, 
прегрејувачи, отстранува-
чи на саѓи, рекуператори 
на гас); кондензатори за 
енергетски единици на 
водена или друга пареа: 
Клипни мотори со внат-
решно согорување, на па-
лење со помош на свеќич-
к а со наизменично или 
вртежно движење на кли-
пот: 
Клипни мотори со внат-
решно согорување, на па-
лење со помош на ком-
пресија (дизел или полу-
дизел мотори); 

5 т. 

100.000 п. 

10 т. 

1 т. 
200 кот. 

1 т. 
5 т. 

2 т. 

1.000 пар. 

1 т. 

5 т. 

100.000 п. 

10 т. 

1 т. 
200 кот. 

1 т. 
5 т. 

2 т. 

1.000 пар. 

1 т. 

100.000 п. 100.000 п. 

5 т. 

100 пар. 

1 т. 

5т. 

5 т. 

100 пар. 

1 т. 

5 т. 

2.000 пар. 2.000 пар. 

5.000 пар. 

50 пар. 

3.000 пар. 

50 пар. 

1.000 пар. 1.000 пар. 

50 пар. 50 пар. 

50 пар. 50 пар. 
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8409 Делови поволни исклучи-
телно или главно за мото-
ри од тар. број 8407 или 
8408: 

8411 Турбо-млазни мотори, 
турбо-пропелерни мото-
ри и други гаснитурбини: 

8413 Пумпи за течности, опре-
мени или неопремени со 
мерни уреди; елеватори 
на течности: 

8414 Воздушни или вакуум 
пумпи, воздушни или гас-
ни компресори и вентила-
тори; вентилациони или 
рециркулациони отстра-
нувачи на мирис со вгра-
ден вентилатор, вклу-
чувајќи ги оние опремени 
со филтер: 

8415 Уреди за климатизација, 
со вентилатор на моторен 
погон и со елементи за 
менување на температу-
рата и влажноста, вклучу-
вајќи и машини во кои 
влажноста не може 
посебно да се регулира: 

8416 Горилници за ложишта 
на течно гориво, на цврс-
то гориво во прав или на 
гас; механички уреди за 
ложење, вклучувајќи нив-
ни механички решетки, 
механички отстранувачи 
на пепел и слични уреди: 

8418 Фрижидери, замрзнувачи 
и други уреди за ладење 
или замрзнување, елек-
трични или други; топлот-
ни пумпи, освен уредите 
за климатизација од тар. 
број 8415 

8419 Машини, уреди или лабо-
раториска опрема (вклучу-
вајќи и електрично загре-
вани), за обработка на ма-
теријали со промена на 
температурата, како што е 
греење, варење, пржење, 
дестилација, ректификаци-
ја, стерилизација, пастери-
зација, перење, сушење, 
евапоризација, валориза-
ција, кондензација или раз-
ладување, освен машини 
или уреди за домаќинство-
то; проточен или акумула-
циони грејачи за вода, 
^електрични: 

8421 Центрифуги, вклучувајќи 
центрифуги за сушење; 
уреди за филтрирање или 
пречистување, на теч-
ности или гасови: 

8422 Машини за миење садови; 
машини за чистење или 
сушење шишиња или дру-
ги садови; машини за 
полнење, затворање, хер-
метичко затворање или 
етикетирање на шишиња, 
лименки, кутии, вреќи 
или други контејнери; ма-
шини за капислирање на 
шишиња, тегли, цевки и 
слични контејнери; други 
машини за пакување или 

/ завивање (вклучувајќи и 
машини за топло 
завивање); машини за 
газирање пијалаци: 

8423 Баги (освен вага со осет-
ливост до 5 центиграми), 
вклучувајќи и машини за 
броење или контрола, 
кои работат врз база на 
мерење маса; тегови за 
вага од сите видови: 

20.000 пар. 10.000 пар. 

30 пар. 30 пар. 

200 пар. 200 пар. 

1.000 пар. 1.000 пар. 

1.000 пар. 1.000 пар/ 

1.000 пар. 1.000 пар. 

100 пар. 100 пар. 

100 пар. 100 пар. 

300 пар. 250 пар. 

200 пар. 200^1ар. 

200 пар. 200 пар. 

8424 Механички уреди (со или 
без рачен погон) за исфр-
лање, дисперзија или рас-
прснување на течности 
или прав; апарати за гас-
нење пожари, наполнети 
или ненаполнети; пишто-
ли за прскање и слични 
уреди; машини за исфрла-
ње пареа или песок и сли-
чни машини за исфрлање 
млаз: 

8425 Дигалки-макари и чекре-
ци; хоризонтални и вер-
тикални витла; дигалки за 
големи товари со мала 
височина на дигање; 

8426 Дигалки, вклучувајќи и 
кабел-дигалки; портални 
дигалки, портални авто-
кари и автокари опреме-
ни со дигалка: 
-Мостни,( претоварни и 
портални дигалки и пор-
тални автокари: 

8427 Виљушкари; други авто^ 
кари со уреди за дигање 
или манипулација: 

8428 Други машини за дигање, 
манипулација, натовар 
или истовар (на пример, 
лифтови, подвижни ска-
ли, транспортери и жича-
рница: 

8429 Булдожери, англодозери, 
гредери, порамнувачи, ск-
репери, багери, натова-
рувачи со лопата, машини 
за набивање и друмски 
валјаци, самоодни: 

8430 Други машини за рамне-
ње, стругање, копање, на-
бивање, вадење или дуп-
чење земја, минерали или 
руди; макари и машини за 
вадење шипови; снежни 
плугови и дувалки за снег: 

8431 Делови погодни за упо-
треба исклучително или 
главно со машини тар. 
број 8425 до 8430 

8432 Машини за подготвување 
и култивирање на земја 
во земјоделството, хорти-
културата , или шумарст-
вото; валјаци за тревници 
или спортски терени: 

8433 Машини за берба, жетва 
или вршидба, вклучувајќи 
и преси за Фалирање на 
слама или на сточна 
храна; тревокосилки; ма-
шини за чистење, сорти-
рање или селекција на јај-
ца, овошје или на други 
земјоделски производи, 
освен машините од тар. 
број 8437: 

8436 Др)ти машини за земјо-
делството, хортикултура-
та, шумарството, живи-
нарството или пчелар-
ството, вклучувајќи и уре-
ди за 'ртење снабдени со 
механичка или термичка 
опрема; инкубатори и 
топли батерии за пилиња 

8436 80 - Други машини: 
8438 Машини за неспомнати 

ниту опфатени во други 
тарифни броеви на оваа 
глава, за Индустриско 
подготвување или произ-
водство на храна или пи-
јалаци, освен машините 
за екстракција или под-
готвување на животински 
или растителни масти или 
масла: 

100 пар. 1.000 пар. 

100 пар. 100 пар. 

20 пар. 20 пар. 

100 пар. 100 пар. 

50 пар. 50 пар. 

10 пар. 30 пар. 

20 пар. 20 пар. 

1.000 пар. 1.000 пар. 

30 пар. 

10 пар. 

10 пар. 
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8438 80 
8440 

8441 

8441 10 
8443 

8450 

8451 

8452 

8453 

8456 

8458 

8459 

- Други машини: 
Книговезачки машини, 
вклучувајќи машини за 
противење на книги 
Други машини за прера-
ботка на хартиена маса, 
хартија или картон, вклу-
чувајќи и машини за се-
чење од сите видови: 
-Машини за сечење: 
Машини за печатење, вк-
лучувајќи машини за пе-
чатење со млаз од мас-
тило (инк-јет), освен оние 
од тар. број 8471; машини 
за помошна употреба при 
печатењето: 
Машини за перење, за до-
маќинството или перал-
ниците, вклучувајќи ма-
шини кои и перат и су-
шат: 
Машини (освен машините 
од тар. број 8450) за пе-
рење, чистење, цедење 
(на алишта), сушење, пег-
лање (вклучувајќи и пре-
си за фиксирање), беле-
ње, бојосување, апретира-
ње, довршување, превле-
чување или импрегнира-
ње на текстилно предиво, 
ткаенини или плетенини, 
или на готови текстилни 
предмети и машини за на-
несување на паста на ос-
новната ткаенина или на 
друга подлога што се ко-
ристи во производство на 
подни покривки како што 
е линолеумот; машини за 
намотување, одмотување, 
свиткување, сечење или 
запчесто изрежување на 
текстилни ткаенини: 
Машини за шиење, осв^н 
машините за прошивање 
на книги од тар. број 8440; 
мебел, постаменти и ка-
паци специјално предви-
дени за машини за шие-
ње; игли за машини за 
шиење: 
Машини за подготвување, 
штавење или обработка 
на сурови или штавени 
кожи (со или без влакна) 
или за производство или 
поправка на обувки или 
на други предмети од су-
рова или штавена кожа, 
(со или без влакна), освен 
машини за шиење: 
Алатни машини за обра-
ботка на материјали од 
сите видови со симнување 
на материјали, со ласер 
или со друг светлосен или 
фотонски сноп, со ултраз-
вук, со електроерозија, со 
електро-хемиска постап-
ка, со електронски сноп, 
со јонски сноп или со 
млаз на плазма 
Стругови (вклучувајќи 
свртувачки центри) за об-
работка на метали 
Алатки машини за обра-
ботка на метал со симну-
вање на струготини 
(вклучувајќи машини со 
работни единици на во-
дилка за дупчење, за 
проширување на отвори, 
глодење, за врежување 
или изрежување на навои, 
освен струговите (вклучу-
вајќи и свртувачки цент-
ри) од тар. број 8458: 

10 пар. 

50 пар. 50 пар. 

20 пар. 20 пар. 

30 пар. 30 пар. 

50 пар. 50 пар. 

50 пар. 50 пар. 

50 пар. 50 пар: 

10 пар. 10 пар. 

30 пар. 30 пар. 

20 пар. 20 пар. 

10 пар. 10 пар. 

8460 Алатки машини за чисте-
ње, острење, брусење, хо-
нување, лепување, поли-
рање или поинакво довр-
шување на метали или 
кермети со помош на бру-
севи, абразиви или на 
производи за полирање, 
освен машините за изра-
ботка на запченици со ре-
жење, брусење или довр-
шување на запчаници од 
тар. број 8461: 

8462 Алатни машини (вклучу-
вајќи и преси) за обра-
ботка на метали со сло-
бодно ковење или со 
ковење во калап; алатки 
машини (вклучувајќи и 
преси) за обработка на 
метали со свиткување, 
превиткување, испра-
вање, порамнување, пре-
сечување, исечување или 
отсечување со симну-
вање; преси за обработка 
на метали или на метални 
карбиди, што не се 
погоре спомнати: 

8463 Други алатни машини за 
обработка на метали или 
кермети, без симнување 
на струготини 

8464 Алатни машини за обра-
ботка на камен, керами-
ка, бетон, азбест-цемент 
или слични минерални 
материјали или за обра-
ботка на стакло на ладно: 

8465 Алатни машини (вклучув-
ајќи и машини за споју-
вање со шајки, жичени 
колци, со лепење или на 
друг начин) за обработка 
на дрво, Цлута, коски, 
тврда гума, тврда плас-
тика или слични тврди 
материјали: 

8466 Делови и прибор погодни 
за употреба исклучително 
или главно со машините 
од тар. број 8456 до 8465, 
вклучувајќи и држачи на 
работни предмети или 
алати, самоотворачки гла-
ви за режење на навои, 
разделни глави и други 
специјални додатни уреди 
за алатки машини; држа-
чи на алати, за кои и да е 
вид на алати, кои при 
работа се држат во рака: 

8467 Рачни алатки, пневмат-
ски, хидраулични или со 
вграден ^електричен мо-
тор: 

8468 Машини и апарати за ле-
мење, заварување, вклу-
чувајќи ги оние што мо-
жат да режат, освен ма-
шините од тар. број 8515; 
машини и апарати на гас 
за површинско калење: 

8469 Машини за пишување ос-
вен печатарите од тар. 
број 8471; машини за оо-
Каботка на текст: 

1ашини за сметање и 
џебни машини за снима-
ње, репродукција и пока-
жување на податоци, со 
пресметковни функции; 
книговодствени машини, 
машини за франкирање, 
машини за издавање би-
лети и слични машини, со 
вграден уред за сметање; 
регистар каси: 

20 пар. 20 пар. 

10 пар. « 10 пар. 

10 пар. 10 пар. 

5 пар. 5 пар. 

10 пар. 10 пар. 

100 пар. 100 пар. 

100 пар. 100 парч 

10 пар. 10 пар. 

200 пар. 200 пар. 

200 пар. 200 пар. 
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8473 

8477 

8479 

8481 

8471 Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици; магнетни 
или оптички питачи, ма-
шини за преснимување на 
податоци на носители на 
податоци во кодирана 
форма и машини за обра-
ботка на такви податоци, 
неспомнати или неопфа-
тени на друго место: 

8472 Други канцелариски ма-
шини (на пример, машини 
за умножување-хекто-
графски или на матрици, 
машини за адресирање, 
автоматски машини ра ис-
плата на банкноти, маши-
ни за сортирање, броење 
и завиткување на метални 
пари, машини за острење 
моливи, машини за пер-
форирање или спојување 
со жичени колци): 
Делови и прибор (освен 
прекривани, куфери за 
машини и ел.) погодни за 
употреба исклучително 
или главно со машините 
од тар. број 8469 до 8472: 
Машини за обработка на 
гума или пластична маса 
или за изработка на про-
изводи од тие материјали, 
неспомнати ниту опфа-
тени на друго Место во 
оваа глава: 
Машини и механички 
уреди со посебни функ-
ции, неспомнати ниту оп-
фатени на друго место во 
оваа глава: 
Славини, вентили и слични 
уреди за цевоводи, котли, 
резервоари, каци или слич-
но, вклучувајќи и вентили 
за намалување на прити-
сокот и термостатички уп-
равувани вентили: 

8501 Електромотори и елек-
трични генератори (освен 
генераторски агрегати); 

8502 Електрични генераторски 
агрегати и ротациони кон-
вентори (претворувачи): 

8503 Делови погодни за упо-
треба исклучително или 

-главно со машините од 
тар. број 8501 или 8502 

8504 Електрични трансформа-
тори, статичќи конверто-
ри (на пример, исправува-
ни) и индуктивни калеми: 

8506 Примарни ќелии и при-
марни батерии: 

8507 Електрични апарати, вкл-
учувајќи и сепаратори за 
нив, правоаголни или не, 
(вклучувајќи и квадрат-
ни): 

8508 Електромеханички алат 
за работа во рака, со вг-
раден електромотор: 

8509 електромеханички апара-
ти за домаќинство, со вг-
раден електромотор: 

8510 Апарати за бричење, апа-
рати за потшишување и 
стрижење, со вграден 
електромотор: 

8511 Електрична опрема за па-
лење или задвижување на 
мотори со внатрешно со-
горување што се палат со 
помош на свеќичка или 
на компресија (на пример, 
магнети за палење, ди-

2.000 пар. 2.000 пар. 

100 пар. 100 пар. 

100 пар. 100 пар. 

50 пар. 50 пар. 

100 пар. 100 пар. 

2.000 пар. 2.000 пар. 

200 пар. 200 пар. 

150 пар. 150 пар. 

300 пар. 400 пар. 

200 пар.' 200 пар. 

5.000 пар. 5.000 пар. 

500 пар. 500 пар. 

100 пар. 100 пар. 

100 пар. 100 пар. 

100 пар. 

намо магнети, калеми за 
палење, свеќички за пале-
ње и свеќички за загрева-
ње, електрозадвижувачи); 
генератори (на пример, 
динамо машини и ал-
тернатори), и реглери за 
нив: 

8512 Електрична опрема за ос-
ветлување или сигнали-
зација (освен производите 

, од тар. број 8539), бри-
шани за стакло, уреди за 
одмрзнување и уреди за 

\ одмаглување, за велоси-
педи или моторни возила: 

8513 Преносни електрични све-
тилки со сопствен извор 
на енергија (на пример, су-
ви батерии, акумулатори' 
или магнети), освен опре-
мата за осветлување од 
тар. број 8512 

8515 Машини и апарати за 
млеко и тврдо лемење и 
заварување, електрични 
(вклучувајќи и електрич-
но загреван гас), ласерски 
или врз принцип на друга 
светлост или фотонски 
сноп, ултразвук, елект-
ронски сноп, магнетни 
импулси или лак на плаз-
ма вклучувајќи ги оние 
што можат да вршат се-
чење; електрични маши-
ни и апарати за врело пр-
скање на метали или на 
кермети: 

8516 Електрични проточни или 
акумулациони грејачи на 
вода и потопувачки греја-
чи; електрични апарати за 
греење простор и електт 
рични уреди за греење 
почва; електро-термички 
апарати за уредување коса 
(на пример апарати за су-
шење коса, апарати за он-
дулација) и апарати за су-
шење раце; електрични 
пегли; други електро-тер-
мички уреди за домаќин-
ството; електрични грејни 
отпорнион, освен оние од 
тар. број 8545: 

8517 Електрични апарати за 
жична телефонија или 
жична телеграфија, вклу-
чувајќи жични телефонс-
ки апарати со безжична 
слушалка и телекомуни-
кациски апарати за жич-
ни системи со носечка ст-
руја или дигитални линис-
ки системи; видеофони: . 

8518 Микрофони и нивни ста-
теви; звучници, вклучува-
јќи и звучници во звучни 
кутии; наглавни слушал-
ки, слушалки за едно уво 
и комбинации со . микро-
фон; аудиофреквентни 
електрични засилувачи; 
електрични комплети за 
засилување на звукот: 

8519 Грамофони, со и без соп-
ствен засилувач, касет-
офони и други апарати за 
репродукција на звук што 
немаат вграден уред за 
снимање на звук: 

8520 Магнетофони и други 
апарати за снимање на 
звук, вклучувајќи и апара-
ти со вградени уреди за 
репродукција на звук: 

100 пар. 100 пар. 

1.000 пар. 1.000 пар. 

5.000 пар. 5.000 пар. 

50 пар. 100 пар. 

200 пар. 200 пар. 

1.000 пар. 1.000 пар. 

1.000 пар. 1.000 пар. 

200 пар. 200 пар. 

200 пар. 500 пар. 
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8521 

8522 

8523 

8524 

8525 

8526 

8527 

8528 

8529 

8530 

8531 

8532 

8533 

8534 

Апарати за снимање и ре-
продукција на слика, со 
или без вграден видео тју-
нер: 
Делови и прибор на апа-
рати погодни за употреба 
само или главно со апа-
ратите од тар. броеви 
8519 до 8521: 
Подготвени неснимени 
подлоги за звучни снима-
ња на други феномени, 
освен производите од гла-
ва 37: 
Плочи, ленти и други сни-
мени подлоги со звучни 
или други слични фено-
мени, вклучувајќи матри-
ци и галвански отпечато-
ци за производство на 
плочи, освен производите 
од Глава 37: 
Предаватели за радиоте-
лефонија, радиотелегра-
фија, радиодифузија или 
телевизија, вклучувајќи и 
со вграден приемник или 
апарат за снимање или 
репродукција на звук; те-
левизиски камери; видео 
камери со можност за зад-
ржување на слика и други 
видео камера рекордери: 
Радари, помошни уреди за 
радионавигација и уреди 
за радиодалечинско упра-

200 пар. 1.000 пар. 

1.000 пар. 1.000 пар. 

10.000 пар. 10.000 пар. 

500 пар. 500 пар. 

1.000 пар. 

100 пар. 

1.000 пар. 

100 пар. 
1риемници за радиотеле-

фонија, радиотелеграфија 
или радиодифузија, вклу-
чувајќи и приемници ком-
бинирани во исто куќуш-
те, со апарат за снимање 
или репродукција на звук 
или со часовник 
Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден 
радиодифузен приемник 
или со апарати за сни-
мање или репродукција 
на звук или слика; видео-
монитори и видео-проек-
тори 
Делови погодни за упо-
треба исклучително или 
главно за апарати од тар. 
број 8525 до 8528: 
Електрична опрема за 
сигнализација, сигурност, 
управување или контрола 
на сообраќајот на желез-
нички пруги, трамвајски 
пруги, друмови, внатреш-
ни водени паркиралишта, 
пристанишни инсталации 
или аеродроми (освен оп-
ремата од тар. број 8608): 
Електрични апарати за 
звучна или визуелна сиг-
нализација (на пример, 
ѕвона, сирени, индикатор-
ски табли, алармни апара-
ти за заштита од кражба 
или пожар), освен оние од 
Тар. број 8512 или 8530: 
Електрични кондензато-
ри, константин, промен-
ливи или дотерливи (од-
напред дотерани): 
Електрични отпорници 
(вклучувајќи и реостати и 
потенциометри), освен 
грејни отпорници: 
Печатени кола: 

500 пар. 500 пар. 

2.000 пар. 

5.000 пар. 

2.000 пар. 

5.000 пар. 

100 пар. 100 пар. 

100 пар. 

5.000 пар. 

5.000 пар. 
5.000 пар. 

100 пар. 

5.000 пар. 

3.000 пар. 
5.000 пар. 

8535 Електрични апарати за 
вклучување и исклучува-
ње или за заштита на 
електрични струјни кола, 
или за остварување на 
приклучување за или во 
електрични струјни кола 
(на премер, прекинувачи, 
осигурувачи, одводници 
на пренапон, ограничува-
ни на напон, придушува-
чи, на бранови со висока 
фреквенција, вклучници и 
разводни кутии), за на-
пони поголеми од 1000 В: 

8536 Електрични апарати за 
вклучување и исклучува-
ње или заштита на елек-
трични струјни кола или 
за остварување на приклу-
чување за или во електри-
чни струјни кола (на при-
мер, прекинувачи, релеи, 
осигурувачи, бранови со 
висока фреквенција вклу-
чници и штекери, сијалич-
ни грла и разводни кутии), 
за напони до 1000 В: 

8537 Табли, плочи, пултови, 
маси, ормани и други ос-
нови, опремени со два или 
повеќе производи од тар. 
број 8535 или 8536, за 
електрично управување 
или разведување на елек-
трична струја, вклучувај-
ќи ги и оние со вградени 
инструменти или апарати 
од Глава 90 и нумеричко 
управувани апарати, ос-
вен комутационите апара-
ти од тар. број 8517: 

8538 Делови погодни за упот-
реба исклучително или 
главно со апаратите од 
тар. број 8535, 8536 или 
8537: 

8539 Електрични сијалици со 
влакна или електрични 
сијалици со празнење, вк-
лучувајќи и затворени ре-
флекторски влошки со 
вградени сијалици и улт-
равиолетови или инфра-
црвени сијалици; лачни 
сијалици: 

8540 Термојонски, ладнокатод-
ни или фотокатодни, 
електронски цевки (на пр. 
вакумски цевки или цевки 
полнети со пареа или гас 
исправувачки цевки со 
живин лак, катодни цев-
ки, цевки за телевизиски 
камери: 

8541 Диоди, транзистори и 
слични полуспроводнич-
ки елементи; фотоосетли-
ви полуспроводнички еле-
менти, вклучувајќи и фо-
тонапонски ќелии, соста-
вени или несоставени во 
модули или плочи; диоди 
за емитување светлост; 
монтирани пиезоелект-
рични кристали: 

8542 Електронски интегрира-
ни кола и микро-склопо-
ви: 

8543 Електрични машини и 
апарати со посебни функ-
ции, неспомнати ниту оп-
фатени на друго место во 
оваа глава: 

2.000 пар. 2.000 пар. 

2.000 пар. 2.000 пар. 

10 пар. 100 пар. 

1 т. 1 т. 

5.000 пар. 10.000 пар. 

1.000 пар. 1.000 пар. 

20.000 пар. 

10.000 пар. 

15.000 пар. 

10.000 пар. 

50 пар. 50 пар. 
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8711 

8712 

8714 

8716 

8802 

8804 

8805 

8544 Изолирана жица (вклучу- 8709 
вајќи емајлирана или ано-
дизирана жица), кабли 
(вклучувајќи и коаксијал-
ни кабли) и други изоли-
рани електрични спровод-
ник, со или без конекто-
ри; кабли од оптички 
влакна, изработени од по-
единечно оплаштени 
влакна, комбинирани или 
не со електрични спрово-
дник ,̂ со или без конек-
тори: 1.000 пар. 1.000 пар. 

8545 Јаглеии електроди, јаве-
ни четкички, јаглен за си-
јалици, јаглен за батерии 
и други производи од гра-
фит или друг јаглен, со 
или без метали, за елект-
рични цели: 1.000 пар. 1.000 пар. 

8546 Електрични изолатори од 
кој и да е материјал: 200 пар. 200 пар. 

8547 Изолациони делови за 
електрични машини, уре-
ди или опрема, изработе-
ни во целост од изола-
ционен материјал или са-
мо со помали компоненти 
од. метал (на пример, чау-
ри со навој), вградени за 
време на пресувањето ис-
клучително заради споју-
вањето, освен изолатори-
те од тар. број 8546; цевки 
за електрични спроводни-
ци и спојници за нив, од 
прости метали обложени 
со изолационен матери-
јал: 50 пар. 50. пар. 

8701 Трактори (освен оние од 
тар. број 8709): 20 пар. 

8702 Моторни возила за пре-
воз на десет или повеќе 
лица, вклучувајќи го и во-
зачот: 50 пар. 50 пар. 

8703 Патнички автомобили и 
други моторни / возила 
главно конструирани за 
превоз на лица (освен 
возилата од тар. број 
8702), вклучувајќи и мо-
торни возила за комбини-
ран превоз на лица и сто-
ки (од типот "караван", 
"комби" ита.) и автомо-
били за трки: 500 пар. 500 пар. 

8704 Моторни возила за пре-
воз на стоки: 100 пар. 300 пар. 

8705 Моторни возила за специ-
јални намени (на пример, 
самотоварни возила за 
превоз на дефектни вози-
ла, возила дигалки, пожа-
рникарски возила, возила 
со вградени бетонски ме-
шалка возила за чистење 
на патишта, возила за 
прскање или посинување, 
возила-подвижни работи-
лници, подвижни работи-
лници, подвижни радио-
лошки единици), освен 
оние конструирани првен-
ствено за превоз на пат-
ници или на стоки: 100 пар. 100 пар. 

8706 Шасии со вградени мо- 9004 
тори, за моторни возила 
од тар. број 8701 до 8705: 200 пар. 200 пар. 

8707 Каросерии (вклучувајќи и 9005 
кабини) за моторни вози-
ла од тар. број 8701 до 

^ 8705: , 200 пар. 100 пар. 
8708 Делови и прибор за мо-

торни возила од тар. број 
8701 до 8705: 10.000 пар. 10.000 пар. 

8901 

8903 

9001 

9002 

Самоодни работни колич-
ки (автокари) без уреди 
за дигање или манипу-
лација, што се користат 
во фабрики, складови, 
пристаништа или на ае-
родроми за превоз на сто-
ки на кратки растојанија; 
влечни возила (освен на 
оние од тар. број 8701), 
што се користат на 
пероните на железнички-
те станици; делови на на-
ведените возила: 50 пар. 50 пар. 
Мотоцикли (вклучувајќи 
и мопеди) велосипеди и 
слични возила со помо-
шен мотор, со бочна при-
колка или без бочна при-
колка; бочни приколки: 100 пар. 50 пар. 
Велосипеди и други слич-
ни возила (вклучувајќи и 
доставни трицикли), без 
моторен погон: 50 пар. 
Делови и прибор на во-
зила од тар. броЈ 8711 до 
8713: 5.000 пар. 1.000 пар. 
Приколки и полуприкол-
ки; други возила, несамо-
одни; нивни делови: 100 пар. 100 пар. 
Други воздухоплови (на 
пример, хеликоптери, ави-
они); космички летала 
(вклучувајќи сателити) и 
суборбитални и средства 
за лансирање на космич-
ки летала: 20 пар. 100 пар. 
Падобрани (вклучувајќи 
дирижабли, параглајдери 
и управувани падобрани) 
и ротошути; нивни делови 
и прибор: 200 пар. 200 пар. 
Опрема за лансирање 
воздухоплови; палубни 
запирачи на авиони или 
слична опрема; земски 
тренажери за летање; де-
лови на наведените про-
изводи: 100 пар. 1.000 пар. 
Патнички бродови, излет-
нички бродови, траекти, 
товарни бродови, баржи и 
слични пловила за превоз 
на лица или на стоки: 20 пар. 20 пар. 
Јахти и други пловила за 
спорт или разонода; чам-
ци на весла и кануи: 200 пар. 200 пар. 
Оптички влакна и снопови 
на оптички влакна; кабли 
од оптички влакна освен 
оние од тар. број 8544; 
листови и плочи од пола-
ризирачки материјал; ле-
ќи (вклучувајќи и контак-
тни леќи), призми, огледа-
ла и други оптички еле-
менти, од кој и да е мате-
ријал, немонтирани, освен 
такви елементи од оптич-
ки необработено стакло: 2.000 пар. 5.000 пар. 
Леќи, призми, огледала и 
други оптички елементи, 
од кој и да е материјал, 
монтирани, што се делови 
или прибор на инструмен-
ти или на апарати, освен 
такви елементи од оптич-
ки необработено стакло: 500 пар. 500 пар. 
Очила и слични произво-
ди корективни, заштитни 
или други: 1.000 пар. 500 пар. 
Дурбини (со еден или два 
објектива), оптички теле-
скопи и нивни постамен-
ти; други астрономски ин-
струменти и нивни поста-
менти, освен инструменти 
за радио-астрономија: 5.000 пар. 2.000 пар. 
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9014 

9015 

9016 

9017 

500 пар. 500 пар. 

100 пар. 100 пар. 

30 пар. 30 пар. 

100 пар. 

100 пар. 

1.000 пар. 

10 пар. 

9006 Фотографски апар 
(освен кинематограсј 
камери); фотографски 
флеш-апарати и флеш-
сијалици, освен сијалици-
те со празнење4 од тар. 
број 8539: 

9007 Кинематографски камери 
и проектори, вклучувајќи 
ги и оние со вградени апа-
рати за снимање или 
репродукција на звук: 

9008 Проектори на слики, ос-
вен кинематографски; фо-
тографски апарати (освен 
кинематографски) за зго-
лемување и намалување: 100 пар. 100 пар. 

9009 Апарати за фотокопира-
ње со вграден оптички 
систем, апарати за кон-
тактно копирање и апара-
ти за термичко копирање: 1.000 пар. 500 пар. 

9010 Апарати и опрема за фо-
тографски (вклучувајќи и 
кинематографски) лабо-
ратории (вклучувајќи и 
апарати за проектирање 
или цртање, на врски на 
електронски кола на осе-
тливи полуспроводнички 
материјали"), неспомнати 
ниту опфатени на друго 
место во оваа глава; нега-
тоскопи; екрани за проек-
ција: 

9011 Оптички микроскоп, вк-
лучувајќи ги и оние за 
микрофотографија, мик-
рокинематографија или 
микропроекција: 

9012 Микроскопи, освен оп-
тички микроскопи; диф-
ракциони апарати: 

9013 Уреди со течни кристали 
што не претставуваат 
производи поспецифично 
опишани во други тариф-
ни броеви; лдсери, освен 
ласерски диоди; други оп-
тички уреди и инстру-
менти, неспомнати ниту 
опфатени на друго место 
во оваа глава: 
Компаси; други навига-
циони инструменти и апа-
рати: 
Геодетски (вклучувајќи 
фотограметриски), хидро-
графски океанографски, 
хидролошки,. метеороло-
шки или геофизички ин-
струменти и апарати, ос-
вен компаси; далномери: 

Ваги со осетливост до пет 
центиграми, вклучувајќи 
ги и оние со тегови: 
Инструменти и апарати за 
цртање, обележување или 
математичко сметање (на 
пример, апарати за цр-
тање, пантографи, агло-
мери, прибор за цртање во 
сет, логаритмари, калку-
латори во форма на трка-
лезна плоча); инструменти 
за мерење должина, што 
се држат во рака (на пр. 
мерни прачки и ленти, 
микрометарски мерила, 
мерила со нониус), неспо-
мнати ниту опфатени на 
друго место во оваа глава: 

9018 Инструменти и апарати 
за медицинска, хируршка, 
забарска и ветеринарна 
наука, вклучувајќи и сци-
нтиграфски апарати, дру-
ги електромедицински 
апарати и инструменти за 
испитување на видот: 

9019 

9020 

9021 

9022 

9023 

9025 

10 пар. 

2.000 пар. 

100 пар. 

200 пар. 

10 пар. 

2.000 пар. 

Ј 

100 пар. 

200 пар. 

9026 

9027 

2.000 пар. 2.000 пар. 

Апарати за механотера-
пија; апарати за масажа; 
апарати за психолошки 
тестирања; апарати за 
озонотерапија, оксигено-
терапија, аеросол терапи-
ја, вештачко дишење или 
други терапевтски апара-
ти за дишење: 
Други апарати за дишење 
и гас-маски, освен заш-
титни маски без меха-
нички делови и изменлив 
ви филтри: 
Ортопедски справи, вклу-
чувајќи и патерици, хиру-
ршки појаси и потпашу-
вачи (натега); шини и 
други справи за фракту-
ра вештачки делови на 
телото; апарати за подоб-
рување на слухот и други 
апарати што се носат или 
вградуваат во телото, за 
да го надоместат недоста-
токот или инвалидноста: 
Рендген-апарати и апара-
ти што користат алфа, 
бета или гама зрачење, за 
медицинска, хируршка, 
забарска, ветеринарска 
или друга употреба, вклу-
чувајќи и апарати за 
радиографија или радио-
терапија, рентгенски цев-
ки и други генератори на 
рендген-зраци, генерато-
ри со висок напон, коман-
дни табли и командни ма-
си, екрани, маси, столови 
и слично, за испитување 
или лекување: 
Инструменти, апарати и 
модели, наменети за цели 
за демонстрирање (на пр. 
за образованието или за 

' изложби), што се непо-
годни за други употреби: 
Хидрометри и слични 
пловни инструменти, тер-
мометри, пирометри, ба-
рометри, хигрометри и 
психометри, вклучувајќи и 
комбинации на овие инст-
рументи, со или без мож-
ности за регистрирање: 
Инструменти и апарати 
за мерење или контрола 
на протокот, нивото, при-
тисокот или на други про-
менливи големини на теч-
ностите или на гасовите 
(на пр. мерачи на проте-
кот, покажувачи на нив-
ото, манометри, мерачи 
на количеството на топ-
лотата), освен инструмен-
тите и апаратите од тар. 
број 9014, 9015, 9028 или 

200 пар. 200 пар. 

10.000 пар. 10.000 пар. 

3 т. 1 т. 

30 пар. 30 пар. 

100 пар. 150 пар. 

500 пар. 300 пар. 

1.000 пар. ЗОО.ОООпар. 

Инструменти и апарати 
за физички или хемиски 
анализи (на пр. полари-
метри, рефрактометри, 
спектрометри, апарати за 
анализа на гас или на чад); 
инстументи и апарати за 
мерење или контрола на 
вискозитетот, порозноста, 
експанзијата, површинс-
киот напон или слично; 
инструменти и апарати за 
калориметриски акустич-
ни или фотометриски ме-
рења или контрола (вклу-
чувајќи и експозиметри); 
микротоми: 

200 пар. 200 пар. 

100 пар. 100 пар. 
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9028 

9029 

9030 

9031 

9032 

9033 

9102 

9104 

9105 

9106 

9107 

9202 

9203 

9204 

9205 

9206 

9207 

Мерачи на потрошувач-
ката или на производст-
вото на гасови, течности 
или на електрична енер-
гија, вклучувајќи и мера-
чи за нивно баждарење: 
Бројачи на обртите, бро-
јачи на производството, 
таксиметри, бројачи на 
километрите, бројачи на 
чекорите и слично; пока-
жувачи на брзината и та-
хометри, освен оние што 
се распоредуваат во тар. 
број 9014 или 9015; стро-
боскопи: 
Осцилоскопи,спектрални 
анализатори и други инст-
рументи и апарати за ме-
рење или контрола на 
електрични големини, 
исклучувајќи ги мерачите 
од тар. број 9028; инст-
рументи и апарати за 
мерење или откривање 
алфа, бета, гама, ренд-
генски, космички или дру-
ги јонизирачки зрачења: 
Инструменти, апарати и 
машини за мерење или 
контрола, неспомнати ни-
ту опфатени на друго мес-
то во оваа глава; проекто-
ри на профили: 
Инструменти и апарати 
за автоматска регулација 
или управување: 
Делови и прибор (неспом-
нати ниту опфатени на 
друго место во оваа гла-
ва) за машини, уреди, 
инструменти или апарати 
од Глава 90: 
Рачни, џебни и други лич-
ни часовници, вклучувај-
ќи и штоперици, освен 
оние што се распореду-
ваат во тар. број 9101: 
Часовници за инструмент 
- табли и часовници од 
сличен тип за возила, воз-
духоплови, космички ле-
тала или пловила: 
Други часовници (освен 
часовници со механизам 
за лични часовници): 
Апарати за контрола и 
мерење на време, со ме-
ханизам за часовници или 
со синхрон-мотор (на пр. 
за регистрирање само на 
време или на време и на 
датум): 
Механизам за лични ча-
совници, комплетни и сос-
тавени: 
Други музички инстру-
менти со жици (на при-
мер, гитари, виолини, хар-

фи): 
Оргули со типки; хармо-
ниуми и слични клавија-
турни инструменти со 
слободни метални писки: 
Хармоники и слични ин-
струменти; усни хармони-
к а 
Други дувачки музички 
инструменти (на пример, 
кларинети, труби, гајди): 
Удирачки музички инст-
рументи (на пр. тапани, 
ксилофони, цимбала, кас-
тањети, маракаси): 
Музички инструменти, 
чијшто звук се произведу-
ва електрично или мора 

9208 

100 пар. 200 пар. 

200 пар. 200 пар. 

9209 

50 пар. 100 пар. Г Л А В А 93 

9402 

100 пар. 

50 пар. 

100 пар. 

50 пар. 

10.000 пар. 100.000пар. 

2.000 пар. 500 пар. 

9405 

1.000 пар. 

1.000 пар. 

20 пар. 

10 пар. 

500 пар. 

500 пар. 

20 пар. 

10 пар. 

200 пар. 

100 пар. 

50 пар. 

50 пар. 

50 пар. 

9506 

. 9 5 0 6 1 1 
9506 12 00 00 
9506 19 00 00 

9 5 0 6 4 0 

9 5 0 6 6 2 
9506 91 00 00 

9506 99 
9603 

500 пар. 500 пар. 

3.000 пар. 

5.000.000п. 

50 пар. 500 пар. 

да се засилува електрич-
но (на пример, оргули, ги- , 
тари, хармоники): 50 пар. 
Музички кутии, панаѓурс-
ки оргули, механички 
улични оргули, механич-
ки птици пејачки, музич-
ки пили и други музички 
инструменти што не се 
распоредуваат ниту во 
еден друг тарифен број на 
оваа глава; предмети за 
мамење од сите видови; 
пишталки, рогови за до-
викување и други усни ду-
вачки сигнални инстру-
менти: 
Делови (на пример, меха-
низми за музички кутии) 
и прибор (на пример, кар-
тички, дискови и валјаци 
за механички инструмен-
ти) за музички инстру-
менти; метрономи, тонски 
виљушки и пишталки (за 
давање тонови) од сите 
видови: 6.000 пар. 
ОРУЖЈЕ И МУНИЦИ-
ЈА; НИВНИ ДЕЛОВИ И 
ПРИБОР 5 . 0 0 0 . 0 0 0 П . 
Медицински, хируршки, 
забарски или ветеринарс-
ки мебел (на пример, опе-
рациони маси, маси за 
прегледи, болнички кре-
вети со механички уреди, 
забарски столови); бер-
берин столови и слични 
столови, со обртно, нак-
лонувачко и подигнувач-
ко движење; делови на 
наведените производи: 
Ламби и други светлечки 
тела, вклучувајќи и реф-
лектори и нивни делови, 
на друго место неспомна-
ти ниту опфатени; освет-
лени знаци, осветлени 
плочки со имиња и слич-
но, со постојано фикси-
ран светлосен извор, и 
нивни делови на друго 
место неспомнати ниту 
опфатени: 
Производи и опрема за 
општа физичка култура, 
гимнастика, атлетика, 
други спортови (вклучу-
вајќи и пинг-понг) или 
игри на отворено, неспом-
нати ниту опфатени на 
друго место во оваа гла-
ва; базени за деца: 
-Скии за снег и друга ски-
јачка опрема за снег: 
-Скии: 500 комп. 
-Врзувачи за скии 500 комп. 
-Друго 500 комп. 
-Производи и опрема за 
пинг-понг: 100 пар. 
- Н а надувување: 100 пар. 
-Производи и опрема за 
општа физичка вежба за 
гимнастика или атлетика 1.000\пар. 
-Друго: 1.000 пар. 
Метли, четки (вклучувај-
ќи и четки што претста-
вуваат делови на машини, 
апарати или возила), ме-
ханички направи за чис-
тење на под, што се др-
жат во рака, без мотор, 
павтала и перушки; под-
готвени јазли и подврски 
за изработка на метли 
или четки; влошки и вал-
јаци за бојосување; бри-

1.000 пар. 500 пар. 

500 комп. 
500 комп. 
500 комп. 

600 пар. 
500 пар. 

1 . 5 0 0 пар. 
1.000 пар. 
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шани за подови, прозорци 
и ел. (освен бришани за 
валјак): 2.000 пар. 5.000 пар. 

9608 Пенкала; фломастери и 
маркери со врв од филц 
или друг порозен мате-
ријал; налив пера и слич-
ни пера; пера за копира-
ње; патент-моливи; др-
жалки за перца, држалки 
за моливи и слични 
држалки; делови (вклучу-
вајќи и капи и клипсови) 
на наведените производи, 
освен оние од тар. број 
9609: 2.000 пар. 

9609 Моливи (освен моливите 
од тар. број 9608), писал-
к а мини за моливи, пас-
тели, јаглен за цртање, 
креди за пишување или 
цртање и кројачки креди: 50.000 пар. 

9610 Таблици и табли за пишу-
вање или цртање, време-
ни или неврамени 

9611 Датума ри, жигови и ну-
мератори и слично (вклу-
чувајќи и справи за пе-
чатење или втиснување 
на етикети), предвидени 
за работа во рака; рачни 
сложувалки и гарнитури 
за печатење што содржат 
такви сложувалки 

9612 Ленти за машини за пи-
шување или слични лен-
ти, натопени со печатарс-
ка боја или поинаку под-
готвени за давање на от-
печатоци, вклучувајќи и 
на калеми или во патро-
ни; перничиња за жигови, 
натопени или ненатопени, 
со или без кутија: 

200 пар. 

50.000 пар. 

100.000п. 

200 пар. 

1.000 пар. 1.000 пар. 

10.000 пар. 10.000 пар. 

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

Бр. 23-3983/1 
28 август 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 
П.Трег. бр. 281/00 во регистарската влошка бр. 0200-
32407-4-03-000 го запиша во трговскиот регистар на-
малувањето на основната главница и проширување на 
дејноста на Цементарница Усје АД - Скопје, ул. "Пр-
вомајска" бб Скопје. 

Проширување на дејност со 26.63. 
14.12, 14.21, 20.30, 20.40, 26.26, 26.40, 26.51, 26.63, 

26.65, 28.52, 31.10, 33.50, 45.22, 45.25, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 50.20, 52.74, 50.30/1, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.40, 
51.42/1, 51.43, 51.46, 51.51, 51.52, 51.55, 51.56, 51.57, 
50.10, 50.30/2, 50.50, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 55.21/1, 55.51, 60.10, 60.24, 74.11, 74.12, 
74.20/2,74.20/3,74.20/5,74.30,070310,070320. 

Во правниот промет со трети лица Цементарница 
Усје АД - Скопје настапува во свое име, и за своја 
сметка. 

Лице за застапување на 'Друштвото во внатрешни-
от и надворешниот промет е Гушков Ристо претседа-
тел на Управниот одбор и генерален директор. 

Износот на основната главница е: 56.378.400 дем во 
денарска противвредност на износ од 1.775.919.600,00 
ден., 563.784 акции сопственост на акционерите. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
281/00. (29918) 

2653. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00), согласно Одлуката на Комисијата за 
хартии од вредност донесена на седницата одржана на 
22.08.2000 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ З А ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На "Тетовска Банка" АД Тетово се дава одобре-
ние за издавале на долгорочни хартии од вредност -
седма емисија на акции во вредност од 51.000.000,00 
денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начи-
нот предвиден со Законот и Одлуката за нивно изда-
вање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македонија". 

Број 01-334/1 
23 август 2000 година 

Скопје 

Претседател на Комисијата, 
Никола Груевски, с.р. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1457/2000, на регистарска влошка бр. 
020267647-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија и производство 
" САНИ-ТРЕЈД" Анѓелчо ДООЕЛ Кавадарци, ул. 
"Киро Крстев" бр. 91. 

Друштво за трговија и производство "САНИ-
ТРЕЈД" Анѓелчо ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Киро Крс-
тев" бр. 91. 

Основач е Костадинов Анѓелчо од Кавадарци, кој 
за основачки влог вложува основни средства вредност 
158.100,00 ден/противвредност 5.100,00 дем. 

Дејности: 50.10,50.20,50.50,51.11, 51.19,51.21,51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.60, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.21,63.40,65.12/3,74.84,15.98,72.60. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, меѓународен транспорт на- сто-
ки, лица и шпедиција, малограничен промет со Буга-
рија, Грција, Албанија и Југославија. 

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

Во правниот промет со трети лица друштвото за 
своите обврски одговара со сите свои средства. 

Костадинов Анѓелчо - управител без ограничува-
ње во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1457/2000. (16730) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Трег. бр. 1412/2000, на регистарска вло-
шка бр. 020264537-8-01-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на друштвото 
со ограничена одговорност основано од едно 
лице на Друштвото за промет со недвижности 
"ИМОБИЛИАРЕ" Љубица ДООЕЛ Скопје, 
ул. "Гиго Михајловски* бр. 1/3-12, Скопје. 

Друштвото е основано со Изјава од 
21.02.2000 год. 

Основач-сдинствсн содружник е Љубица 
Теовска од Скопје. Дејноста на друштвото е: 
50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 70, 
70.1,70.11,70.12,70.20,70.3,70.31,70.32, надво-
решна трговија со нспрехранбсни производи. 

Друштвото во правниот промет со трети 
лица настанува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застанување во внат-
решниот и надворешниот промет е Љубица 
Теовска од Скопје - управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трсг. 
бр.1412/2000. (16731) 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 
бр. 1025/2000. (16733) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Трег. бр. 2015/2000, на регистарска 
влошка бр. 020267287-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги 
"ДАРИ-КОМ" Соња ДООЕЛ Кавадарци, ул. 
"Вера Циривири" бр. 2. 

Во трговскиот регистар ири Основниот суд 
Скопје 1 во Скопје е занишано основањето на 
Друштвото за производство, трговија и услу-
ги "ДАРИ-КОМ" Соња ДООЕЛ, ул. "Вера 
Циривири" бр. 2, Кавадарци. 

Дејности во внатрешниот промет: 15.31, 
15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81, 
15.82, 15.83, 15.82/1, 15.84, 15.86, 15.87, 15.91, 
15.93,15.94, 15.96, 15.98, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 
21.23, 24.51, 24.52, 26.40, 36.11, 36.12, 36.13, 
36.14, 36.15, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 51.11, 
51.13, 51.15, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 
74.82,74.84. 

Во надворешниот промет се следните деј-
ности: посредување во надворешниот промет 
со стоки и услуги, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија 
со ненрехраносни производи, реекспорт, тр- • 
говија на конспирација, комисионо работење, 
меѓународна шпедиција и превоз на патници 
и стоки, малограничсн промет со сите сосед-
ни земји: СР Југославија, Албанија, Бугарија 
и Грција, лизинг, меѓународен превоз на сто-
ки и патници во друмскиот сообраќај. 

Управител на друштвото е содружникот 
Соња Ристова, со неограничени овластувања. 

Во правниот промет со трети лица друш-
тво истапува во свое име и за своја сметка, а 
за обврските одговара со целиот свој имот. 

Единствен содружник е Ристова Соња. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трсг. 

бр. 2015/2000. (16734) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Трег. бр. 1025/2000, на регистарска 
влошка бр. 020306747-8-03-000, го заниша во 
трговскиот регистар основањето на трговски 
друштва како ДОО на Друштвото за произ-
водство, трговија, транспорт, туризам и услу-
ги "ЛУЛИ КОМПАНИ" Бејлул ДООЕЈ1, ск-
спорт-имиорт, Гостивар, М. Симоноски 19. 

Дејности: 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 
16.00/2, 17.40/1, 17.40/2, 18.10, 18.21, 18.22, 
19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 
25.22, 26.22, 26.23, 26.30, 26.64, 26.61, 26.64, 
26.66, 29.40, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
36.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 53.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
71.10, 71.21, 74.20/3, 74.84, надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи, реек-
спорт, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки, меѓународен превоз на 
патници, застапување и посредување во над-
ворешниот промет, комисионо и консигнаци-
оно работење, туристички и угостителски ус-
луги, изведување на инвестициони работи во 
странство. 

Во правниот промет со трети лица друш-
твото истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските настанати во правниот про-
мет со трети лица Друштвото одговара со це-
лиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внат-
решниот и надворешниот промет е лицето 
Бејлул Абази управител, без ограничување. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Трег. бр. 13666/99, на регистарска 
влошка бр. 020267717-8-06-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на ТД на 
Друштвото за транспорт, трговија и услуги 
"ЈАКИ" Зоран ДООЕЈ1 увоз-пзвоз, ул. Т. Јо-
ваноски" бр. 14, Гостивар. 

Друштво за транспорт, трговија и услуги 
"ЈАКИ" Зоран ДООЕЛ Гостивар основан со 
акт од 17.05.1999 год. 

Единствен содружник: Савески Зоран од 
Гостивар. 

Седиште: ул. "Т. Јованоски" бр; 14, Гости-
вар. 

Дејности: 02.01, 02.02, 51.35, 50.30/1, 51.47, 
51.70, 51.42/2, 51.31, 51.54, 51.53, 20.10/1, 51.56, 
51.13, 52.51, 52.24, 52.25, 52.12, 52.26, 52.41, 
52.42,63.40,60.21,60.22,60.23,60.24,63.21. 

Надворешна трговија: надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбени производи. 

Друштвото истапува во свое име и за своја 
сметка. Друштвото за обврските одговара со 
целиот СВОЈ имот. 

Управител: Савески Зоран, со неограниче-
ни овластувања. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. 
бр.13666/99. . (16766) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решо* 
нието Трег. бр. 2064/2000, на регистарска 
влошка бр. 020277087-6-06-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на трговец-
поединец ТИ "РОТ" превоз на патници Хам-
зија Фета Сали, ул. "Демир Трајко" бр. 14, 
Скопје. 

Дејности: 60.21 - превоз на патници во друг 
копнен сообраќај, линиски, 60.22 - такси пре-
воз, 60.23 - превоз на патници во другиот 
друмски сообраќај, слободен, 60.24 - превоз 
на стоки во друмскиот сообраќај. 

Управител и основач е Хамзија Сали од 
СКОНЈС, без ограничување. 

Во правниот промет со трети лица ТП ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за сто-
рените обврски одговара со целиот свој имот, 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 
бр. 2064/2000. (16737) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Трег. бр. 1915/2000, на регистарска 
влошка бр. 020267237-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Друш-
твото за туризам, трговија и услуги "ДЕ ГА-
МА" Сузана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 24/1-9. 

Дејности: 26.21, 28.73, 34.10, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.61, 45.21/1, 
45.21/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 52.21/2, 52.22, 
52.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 62.10, 62.20, 
63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.10, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.23, 71.31, 71.33, 
71.34, 74.12, 74.40, 74.82, 74.84, 92.33, 92.34, 
92.62, 92.72, 93.02 како и надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрсхранбени производи, посредува-
ње и застанување на странски, физички и 
правни лица, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, комисиона и кон-
сигнациона продажба и реекспорт, шпедиција 
и малограничсн промет со Албанија, Грција, 
Бугарија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица Друш-
твото за туризам, трговија и услуги "ДЕ ГА-
МА" Сузана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. 
"АВНОЈ" бр. 24/1-9, настапува во свое име и 
за своја сметка. 

Лице за застанување на Друштвото во 
внатрешен и надворешен промет е Сузана 
Станишевска - управител без ограничување. 

Основач на Друштвото е: Сузана Стани-
шевска од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 24/1-9, 
државјанин на Р. Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, 
Трег. бр. 1915/2000. (16755а) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Трег. бр. 1437/2000, на регистарска 
влошка бр. 020267547-8-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на трговско-
то друштво на Друштво за трговија, услуги и 
производство "ДАЛИ КОМПАНИ" Мсмеда-
ли ДООЕЛ експорт-импорт е. Батинци, Сгу-
деничани. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.70, 93.05, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 
18.24, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 63.30, 19.30, 18.10, 15.81/1, 
15.81/2, 15.85, 15.87, 15.86, 15.98/2, 63.40, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени произ-
води, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување и посредување во 
прометот на стоки и услуги, конотација, ре-
експорт, туристички услуги, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во друмскиот 
сообраќај. ' 

Содружник: Мемсдали Асановски е. Ба-
тинци, Студсничани. 

Друштвото во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските направени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување и претста-
вување на друштвото во внатрешниот и над-
ворешниот трговски промет е Ме медал и Аса-
новски - управител, без ограничување. 1 

Од Основниот суд,Скопје I - Скопје, Трег. 
бр. 1437/2000. (10738) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Трег. бр. 1893/2000, на регистарска 
влошка бр. 020267077-6-06-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на трговец-
посдинец ТИ Авто такси ТП "МЕРЦЕДЕС 
2000" Исмаиљ Сабри Мустафа, е. Радуша, оп-
штина Кондово. 

Дејности: 60.21 - превоз на патници во друг 
копнен сообраќај, линиски, 60.22 - такси пре-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Трег. бр. 1265/2000, на регистарска вло-
шка бр. 020275887-8-03-000, го заниша во тр-
говскиот регистар основањето на ДООЕЈ1 на 
Друштвото за производство, трговија и услу-
ги "ФЕНО-КОМЕРЦ" Љутви ДООЕЛ увоз-
извоз Гостивар, ул. "Шуматовска" бр. 25. 

Основач: Љутви Вехапи од Гостивар, ул. 
"Шуматовска" бр. 25. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 
45.22, 45.25, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.30, 51.13, 51.15, 51.17, 51.53, 52.21, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.44/1, 52.62, 52.63, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 51.21, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со неирехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица, друш-
твото истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, друштвото одговара со сите свои 
средства. 

Лице овластено за застанување: Љутви Вс-
хапи-унравител со неогоаничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, "Грег. 
бр. 1265/2000. (16732) 
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воз, 60.23 - превоз на патници во другиот 
друмски сообраќај, слободен, 60.24 - превоз 
на стоки во друмскиот сообраќај. 

Управител и основач е Исмаиљ Мустафа 
од е. Радуша, општина Кондово, без ограни-
чување. 

Во правниот промет со трети липа ТП ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за сто-
рените обврски одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 
бр.1893/2000. (16739) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Трег. бр. 1808/2000, на регистарска 
влошка бр. 020277517-84)3-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на ДООЕЈ1 
на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ФОНТАНА Идриз ДООДЕЛ увоз-из-
воз, ул. "Љубин" бр. 14-а, Скопје. 

Друштвото е основано од Нуредини Идриз 
од Скопје, со Изјава од 10.03.2000 год. 

Дејности: 01.11/1, 01.13/1, 01.21, 01.30,15.51, 
15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.95, 15.98/1, 
15.98/2, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 51.19, 51.21, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 71.10, 74.13, 74.14, 
74.7013, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02, 93.04, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со ^прех-
ранбени производи, малограничен промет со 
Албанија, Бугарија, Србија и Грција, посреду-
вање и застапување во областа на промет со 
стоки и услуги, привремен увоз и извоз, и ре-

. експорт, закуп-лизинг и комисиони работи. 
Во правниот промет со трети лица друш-

твото истапува во свое име и за своја смет-
кава обврските сторени во правниот промет 
со трети лица друштвото одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатре-
шен и надворешен промет е Нуредини Идриз 
- управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. 
бр. 1808/2000. (16740) 

ЗТД на Друштвото за производство, трговија 
и услуги 'ГТБ" Биљал и др. ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. "Аврам Писевски* бр. 49. 

Основачи: Абдаловски Биљал од Скопје, 
ул. "Аврам Писевски" бр. 49 и Алими Исуф 
од Скопје, ул. "7 Јули" бр. 76 а. 

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 
17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.30, 
17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52,17.53,17.54, 
17.54/1,17.54/2,17.60,17.71,17.72, 18.10,18.21, 
18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрсхранбени производи, 
застапување странски фирми и реекспорт, 
посредување во надворешнотрговскиот про-
мет, комисиони, консигнациски работи, аген-
циски услуги во транспортот, меѓународна 
шпедиција, реекспорт, малограничен промет 
со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југослави-
ја „ 

Друштвото во правниот промет истапува 
во свое име и За своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внат-
решниот и надворешниот промет е Исуф 
Алими - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 
бр.1621/2000. (16742) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Трег. бр. 1852/2000, на. регистарска 
влошка бр. 020277587-8-01-000, го заниша во 
трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ 
на Друштвото за уметнички дејности, угости-
телство, трговија и инженеринг "БИМЕКС 
ЕСТРАДА ПЛУС" Слободан Угриновски 
ДООЕЛ, ул. "11 Октомври" бр. 66/5, Скопје. 

Друштвото е основано од Слободан Угри-
новски од Скопје, со Изјава од 28.02.2000 год. 

Дејности: 01.30, 01.41/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.57, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/1, 55.3(1/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.20, 71.10, 72.30, 72.60, 74.11, 74.12, 
74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.82, 
74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31/1, 92.31/2, 
92.32, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 92.71, 92.72, 
9ЗД1, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија 
со4 прехранбен производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малогоани-
чен промет со Албанија, Бугарија, Србија и 
Грција, посредување и застапување во облас-
та на промет со стоки и услуги, привремен 
увоз и извоз и реекспорт, долгорочна тргов-
ска кооперација и конотација, закуп-лизинг 
и комисиони работи, угостителство и меѓуна-
роден туризам, градежништво и инженеринг. 

Во правниот промет со трети лица друш-
твото истапува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешен 
и надворешен промет е Блажевска Жаклина - уп-
равител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I- Скопје, Трег. 
бр. 1852/2000. (16741) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решени-
ето Трег. бр. 1о21/2000, на регистарска влошка 
бр. 020267857-3-03-000, го запиша во трговски-
от регистар основањето на ДОО согласно 

трговскиот регистар основањето на Тргов-
ското друштво со ЗТД на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги "ТОПИСТ" Се-
дат ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Челопек" 
40, Скопје. 

Се основа: Друштво за производство, трго-
вија и услуги ТОПИСР Седат ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Челопек" 40. 

Основач на друштвото: Седат Вели од 
Скопје, ул. "Челопек" бр. 40. 

Назив на друштвото: Друштво за произ-
водство, трговија и услуги ТОПИСТ" Седат 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 

Скратен назив: "ТОПИСТ" Седат ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Челопек" 40, Скопје. 

Седиште на друштвото: ул. "Челопек 40 
Скопје. 

Дејности: 15.61,15.81,15.81/1,15.81/2,15.82, 
15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.87, 15.89, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25,- 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 74.13, 74.40, 74.82, 
74.84, надворешна трговија: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со нснрехраноени производи, реек-
спорт, превоз на стоки во друмскиот сообра-
ќај, конотација. 

Во правниот промет со трети лица друш-
твото истапува во свое име и за своја сметка. 
Во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. 

Управител на друштвото е лицето Седат 
Вели - управител без ограничување. Седат 
Вели го застапува друштвото во надворешно-
трговскиот промет. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, 
Трег.бр.1726/2000. (16744) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Трег. бр. 1993/2000, на регистарска 
влошка бр. 020277027-8-03-000, го заниша во 
трговскиот регистар основањето на трговско 
друштво со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги АВИКО" Зоран ДО-
ОЕЈ1 увоз-извоз Скопје, ул. "Архиепископ 
Доситеј" 35/1-18. 

Фирма: Друштво за производство, трговија 
и услуги "АВИКО" Зоран ДООЕЈ1 увоз-из-
воз. 

Седиште: Скопје, ул. "Архиепископ Доси-
теј" 35/1-18. 

Основач: Зоран Арсов од Скопје. 
Дејност: 15.11, 15.12, 1513, 15.20, 15.31, 

15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 
15.61, 15.62, 15.71,15.72, 15.81,15.81/1, 15.81/2, 
15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 
15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 
15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51,17.52,17.53,17.54,17.54/1,17.54/2,17.60, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
18.30, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 22.11, 22.12, 22.13, 
22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
22.31, 22.33, 22.32, 24.51, 24.52, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 
36.63, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.35, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 5156, 51.57, 51.61, 
51.52, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45,, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.32, 71.40, 
71.33,71.34,74.40,74.82,74.83,74.84. 

Дејности во НТР: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна 
шпедиција, посредување во надворешнотр-
говскиот промет, застапување на странски 
фирми, реекспорт. 

Друштвото истапува во правниот промет 
во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со сиот СВОЈ имот. 

Управител: Зоран Арсов од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 

бр. 1993/2000. (16743) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со реше-
нието Трег. бр. 1726/2000, на регистарска 
влошка бр. 020265877-8-03-000, го запиша во 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Трег. бр. 14009/99, на регистарска 
влошка бр. 020234407-8-03-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на трговско-
то друштво на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ФИ-БА" Петре ДООЕЈ1 
увоз-извоз, ул. "Кирил Пејчиновик" бр. 12 -
Велес. 

Назив: Друштво за производство, трговија 
и услуги "ФИ-БА" Петре ДООЕЈ1 увоз-извоз, 
ул. "Кирил Пејчиновик бр. 12 - Велес. 

Седиште: ул. "Кирил Пејчиновик" бр. 12 -
Велес. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 02.01, 02.02,14.11, 
14.12, 14.21, 14.50, 15.13, 15.31, 15.32, 15.51, 
15.81/1,15.81/2,15.82/1,15.82/2,15.98/1,15.98/2, 
17.16, 17.21, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 
17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 27.41, 
36.15, 36.50, 36.61, 36.62, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.12, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.84, 93.02, 93.04, 
93.05, надворешна, трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со ненрех-
ранбсни производи, услуги на меѓународен 
транспорт на стоки и услуги, трговско заста-
пување и посредување, консигнација, реек-
спорт. 

Во правниот промет со трети лица друш-
твото истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет 
друштвото одговара во висина на сите свои 
средства. 

Овластено лице за застапување е Стојанов 
Петре од Велес - управител оез ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, 
Трег.бр. 14009/99. (16745) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Срсг. бр. 39/00, на регистарска влошка 
бр. 1-69024-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
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гистар Приватната здравствена организација 
аптека "БЕГА", Скопје, ул. "Франклин Руз-
велт" бр. 63 а. 

Единствен содружник е Панче Аџиевски 
од Скопје. 

Дејности: 52.31. 
Во правниот промет со трети лица, аптека-

та настапува во свое име и за своја сметка и 
одговара со целиот имот. 

Управител без ограничување е лицето 
Аџиевски Панче. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. 
бр. 39/00. (16746) 

дување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, реекспорт, консигнациона продажба, 
угостителски и туристички услуги, меѓуна-
родна шпедиција, агенциски услуги во облас-
та на транспортот, лизинг работи, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, долгороч-
на производствена кооперација, малограни-
чен промет со Бугарија, ГрциЈа, СР Југосла-
вија и Албанија. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. 
- бр. 540/2000. (16757) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Трег. бр. 540/2000, на регистарска 
влошка бр. 020252187-8-03-000, го заниша во 
трговскиот регистар основањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги 
"ТОБИ" Нацев Тодорче ДООЕЈ1 експорт-
импорт - Велес, ул. "Благој Кирков" бр. 56. 

Фирмата гласи: Друштво за производство, 
трговија и услуги "ТОБИ" Нацев Тодорче 
ДООЕЈ1 експорт-импорт Велес. Седиштето е 
на ул. "Благој Кирков" бр. 56 од Велес. 

Единствен содружник и управител без ог-
раничување е Нацев Тодорче од Велес, со 
живеалиште наул. "Благој Кирков" бр. 56. 

Друштвото во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01:22/1, 
01.22/2. 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 
01.41/2, 01.41/3, 01.42, 02.01, 02.02, 10.10,10.20, 
10.30, 11.1, 11.10, 11.20, 13.10, 13.20, 13.20/1, 
13.20/2, 13.20/3, 14.11, 14.12, 14.13, 14.2, 14.21, 
14.22, 14.30, 14.40, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 
15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.12, 
17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 
17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 
17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 
18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 
19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 50.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 
21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 
22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 
22.32, 22.33, 23.10, 23.30, 24.11, 24.12, 24.13, 
24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.20, 24.30, 24.51, 
24.52, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 24.70, 
25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 
26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 
26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 
26.64, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 
27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.24, 
27.35, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 
27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 
28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 
29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 
29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 
29.56, 29.71, 29.72, 30.01, .30.02, 31.10, 31.20, 
31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.30, 
32.30, 34.10, 34.20, 34.30, 35.41, 35.42, 35.43, 
35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 
36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 
45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.21/1/ 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 
71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 
74.14, 74.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 
92.33, 92.34, 92.40, 92.61, 92.62, 92.72, 93.01, 
93.02, 93.03, 93.04, 93.05, надворешен трговски 
промет со прехранбени производи, надвореш-
ен трговски промет со нспрехранбени произ-. 
води, застапување на странски фирми, посрс-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Трет. бр. 13839/99, на регистарска 
влошка бр. 020206067-6-01-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на ТП Ки-
оск "АНЕ" Клемов Костадин, Ангелче - ТП; 
ул. "Димитар Влахов" бр. 18-Велес. 

Фирмата гласи: Киоск "АНЕ" Клемов 
Костадин Ангелче - ТЦ. Седиштето е на ул. 
"Димитар Влахов" бр. 18-Велес. 

Единствен содружник и управител е Клемов 
Ангелче од Велес, ул. "Јовче Чучук" бр. 94. 

Трговецот-поединец во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. За обврските во правниот промет 
трговсцот-поединец одговара со сите свои 
средства. 

Дејности: 52.26 - трговија на мало со 
производи од тутун, 52.ЈЗ - трговија на мало 
со козметички и тоалетни препарати, 52.48 -
друга трговија на мало во специјализирани 
продавници. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 
бр. 13839/99. (16748) 

45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 50.10, 50.30, 51.13, 51.21, 51.31, 
51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.41, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 55.11, 
55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 
71.32,74.20/2,74.20/3,74.84, 93.02. . 

Дејности во надворешнотрговскиот про-
мет: надворешна трговија со прехранбени пр-
оизводи, надворешна трговија со ^прехран-
бени производи, посредување и застапување, 
реекспорт, услуги во меѓународниот транспо-
рт на стоки и патници, инженеринг, организа-
ција при изгоадба на комплетни стамбени и 
стопански објекти (изведувачки) инженеринг 
и советодавен (консалтинг) инженеринг, гра-
дежни работи во странство, малограничен 
промет со сите соседни земји. 

Единствен содружник во друштвото е Ша-
ини Имрли. 

Друштвото во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување во внат-
решниот и надворешниот промет е Шаини 
Имрли - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 
бр. 1642/2000. (16751) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Трег. бр. 15103/99, на регистарска вло 
шка бр. 020233217-3-03-000, го запиша во тр-
говскиот регистар основањето на трговското 
друштво на Друштвото за производство, тр-
говија и услуги "БАМБАР" Махмут и Бедает 
ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "Борче Кочевс-
ки" бр. 37. 

Основачи: Махмут и Бедает Јусуфи од 
Тетово. 

Дејности: 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15,82, 15.82/1, 15.82/2, 
15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, ,51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31,74.84.. 

Во правниот промет со трети лица друшт-
вото истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските преземени во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со це-
локупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување е: Бедает 
Јусуф управител - со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 
бр. 15103/99. (16749) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Трег. бр. 2586/99, на регистарска влош-
ка бр. 020133077-6-09-000, го запиша Во трго-
вскиот регистар основањето на трговец пое-
динец на Слаткарница "ГОРИЦА" ТП Зибе-
ри Џевит Минах, е. Радиовце, Брвеница. 

Дејности: 55.30/2 - услуги на други угости-
телски објекти. 

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

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

Лице овластено за застапување е 3ибери 
Џевит Минах - управител без ограничување., 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 
бр. 2586/99. (167556) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Трег. бр. 1642/2000, на регистарска 
влошка бр. 020265867-8-09-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето со ЗТД на 
Друштвото з,а градежништво, трговија и 
услуги "МИКЕ БОДЕН" Имрли ДООЕЛ 
увоз-извоз Гостивар, е. Дебреше Гостивар. 

Дејности во внатрешниот трговски 
промет: 20.10, 20.30, 20.40, 36.11, З Б Д 36.13, 
36.14, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со реше-
нието Трег.. бр. 2185/2000, на регистарска 
влошка бр. 020269387-3-11-000, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на Друш-
твото за издавачка дејност, печатење, произ-
водство, трговија и услуги "ВИНСЕНТ-ГРА-
ФИКА" Жељко и други ДОО ексиорт-им-
порт Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 17. 

Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.52, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.86, 15.87, 
15.91, 15.92, 15.94, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
16.00/2, 17.11, 17.13,17.16,17.51,17.53, 17.54/1, 
17.54/2, 17.60, 17.72, 18.10, 18.24, 19.20, 19.30, 
20.10/1, 20.20, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 
21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 
22.13, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 24.16, 
24.30, 24.51, 24.52, 24.62, 24.63, 25.11, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.15, 26.30, 26.40, 
26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 2663, 26.64, 
26.65, 26.66, 26.82/2, 27.10, 27.51, 27.52, 28.11, 
28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.61, 28.62, 28.73, 
28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.23, 29.24, 
29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.50, 36.63, 
37.20, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 
50.50, 51.11,, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51,21, 51.22, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35,- 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51:65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43,. 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55Л1, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63,30, 63.40, 65.12/3, 70.12, 70.31, 
71.10; 71.21, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14; 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3,- 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.81, 
74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.61, 92.62, 
93.02, 93.04 и 95.05 како и надворешна тргови-
ја со прехранбени производи, надворешна тр-
говија со непрехранбсни производи, посреду-
вање и застапување на странски физички и 
правни лица, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, комисиона и ќон-
сигнациона продажба и реекспорт, малогра-
ничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и 
СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друш-
твото за издавачка дејност, печатење, произ-
водство, трговија и услуги "ВИНСЕНТ-ГРА-
ФИКА" Жељко и други ДОО експорт-им-
порт Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 17, наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Лице за застапување на друштвото во 
внатрешен и надворешен промет е Жељко 
Мариќ - управител без ограничување. 

Основачи на друштвото.се: Жељко Мариќ 
од Скопје, ул. "Иван Цанкар" бр. 115, држав-
јанин на Р. Македонија и Јулијана Стефано-
виќ од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 64/1-
2, државјанин на Р.М. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. 
бр. 2185/2000. (16752) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 0551756/95 издаден од УВР - Велес на 

име Незиров Зилбијап, ул: "В. Циривири" бр. 137, Ве-
лес. (31226) 

Пасош бр. 0547497/95 издаден од УВР - Куманово 
на име Алије Исуфи, ул. "Трст" бр.28, Куманово.31235 

Пасош бр. 96413 на име Илиоски Рубин, ул. "Мар-
кова" бр. 36, Прилеп. (31237) 

Пасош бр. 1009463 на име Илир Усеини, ул. "Скоп-
ска "бб, Кичево. (31238) 

Пасош бр. 1102371 издаден од УВР - Скопје на име 
Туркијан Налил, ул. "Ѓ. Пенков" бр. 18 б, Скопје.31247 

Пасош бр.0902916 издаден од УВР-Крушево на име 
Крсто Ташкоски, ул. "М. Тито" бр. 10, Крушево.31267 

Пасош бр. 0118918 на име Славчо Ѓорѓиев, е. Воис-
лавци, Радовиш. (31268) 

Пасош бр. 456563 на име Ејупи Нави, е. Чегране, 
Гостивар. (31285) 

Пасош бр.599651/95 издаден од УВР-Скопје на име 
Боби Стојановски, ул."Т.Арсовски" бр.47/4-38, Скопје. 

Пасош бр. 1283027 издаден од УВР - Скопје на име 
Елмаз Бекировски, е. Романовце, Куманово. (31327) 

Пасош бр.1095402/98 издаден од УВР-Скопје на 
име Азировиќ Сабри, ул. "П Тошев" бр. 46, СкопЈе. 

Пасош бр. 1170095/98 издаден од УВР - Скопје на 
име Сабри Селими, е. Огњанци, Скопје. (31424) 

Пасош бр. 721163/95 на име Мирадије Абдулаи, ул. 
"Лука Геров "бр. 44/3-11, Скопје. (31564) 

Пасош бр. 707427/95 на име Веби Абдулаи, ул. "Лу-
ка Геров" бр. 44/3-11, Скопје. (31565) 

Пасош бр. 1296557/99 издаден од УВР - Куманово 
на име Денковски Звонко е. С. Негоричани,Куманово. 

Пасош бр. 937112/97 издаден од УВР - Тетово на 
име Мехмед Нуредини Бл. 82 зг.ЦБ ,Тетово. (31671) 

Пасош бр. 1226998/99 издаден од УВР - Куманово 
на име Беким Љимани ул. Вардарска бр. 30,Куманово. 

Пасош бр. 593771 на име Емини Сина ул."Т. Богда-
н о в и ' ^ . 42 Гостивар. (31719) 

Пасош бр. 930077/96 издаден од УВР - Скопје на 
име Џевад Адеми е. Никуштак ,Скопје. (31737) 

Пасош бр. 874425/96 издаден од УВР - Скопје на 
име Фадил, Аслани е." Паничаре ,Скопје. (31753) 

Пасош бр. 1073655 издаден од УВР - Скопје на име 
Мустафовиќ Сефедин е. Д. Свиларе,Скопје. (31754) 

Пасош 0р. 930394/96 издаден од УВР - Скопје на 
име Ракип Гурѓеман ул. 4 Јули бр.119 а ,Скопје.(31803) 

Пасош бр. 228713/94 издаден од УВР - Тетово на 
име Џељал Касими ул. Ќ р Дрнц бр. 97 ,Тетово.(31804) 

Пасош бр. 1171725 издаден од УВР - Скопје на име 
Фатмир Фетаи ул. Дижонска бр.7 ,Скопје. (31805) 

Пасош бр. 841014 издаден од УВР - Скопје на име 
Карапетровиќ Софија ул.Козле бр.71 а,Скопје.(31806) 

Пасош бр. 937671 издаден од УВР - Тетово на име 
Емрула Јетон ул. 105 бр. 11т ,Скопје. (31807) 

Пасош бр. 632013 издаден од ОВР-Куманово на 
име Хабиљ Шерифи е. Оризаре, Куманово. (31807) 

Чекови од тековна сметка бр. 7615526 бр. 4811512 
и 4811513 издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Арсов Методија, Скопје. (31292) 

Работна книшка на име Ајдари Сихона, е. Франго-
во, Струга. (31211) 

Работна книшка на име Оливер Блажевски, ул. 
"ЈНА" бр. 8/16, Битола. - (31215) 

Работна книшка на име Дурпчска Василка, нас. Го-
це Делчев бр. 47, Куманово. (31255) 

Работна книшка на име Миленковиќ Дарко, Кар-
пош, Куманово. (31257) 

Работна книшка на име Ајша Јашари Средорек, 
100, Куманово. (31258) 

Работна книшка на име Спасеска Драгица, ул. "Еп-
инал"бр.60, Битола. (31271) 

Работна книшка на име Сузана Цветковиќ, е. Са-
раќино, Тетово. (31278) 

Работна книшка на име Крстевски Оливер, 
Скопје. 

Работна книшка на име Хорватовиќ Никола, Ско-
пје: (31294) 

Работна книшка на .име Митко Симоновски, Ско-
пје. (31318) 

Работна книшка на име Врбоски Тони,Скопје.31566 
Работна книшка на име Панче Ланчевски, Скопје. 
Воена книшка издадена во Скопје на име Каков-

ски Ристе, Скопје. ' (31287) 
Свидетелство за 2 година на име Цветановски Јор-

дан, ул." Скопска" бр. 1/12, Кочани. (31206) 
Свидетелство на име Ангеловска Тања, Д. Дол 26, 

Крива Паланка. (31209) 
Свидетелство на име Илиевски Александар, ул. 

"Партизанска"бр. 23, Крива Паланка. (31210) 
Свидетелство на име Дуракоски Расим, е. Дебре-

ше, Прилеп. (31223) 
Свидетелство на име Нусрет Емрулаи, е. Теново, 

Тетово. (31224) 
Свидетелства за 4 година и диплома на име Гурчи-

носки Игор, ул."Д.Влахов "бр. 30, Гостивар. (31225) 
Свидетелство на име Малиновски Горан, ул. "В. Ц. 

Трена"бр. 216, Велес . (31245) 
Свидетелство на име Абрахимовиќ Ајкуна, е. Г. 

Оризари, Велес. (31246) 
Свидетелства за 5,6,7 и 8 одд. на име Едмонд Реце-

пи, ул." Борис Кидрич"бр. 4, Ресен. (31248) 
Свидетелство за 1 година на име Агов Сашко, ул. 

"Охридска" бр.136, Кочани. (31251) 
Свидетелство на име Бојчовска Весна,Берово.31253 
Свидетелство на име Атанаско Зезовски, Делчево. 
Свидетелство за 8 одд. на име Хани Насија, е. Ве-

лешта, Струга. (31263) 
Свидетелство за 8 одд. на име Јусуфи Мирдита, Ст-

руга. (31264) 
Свидетелство за 8 одд. на име Ндерим Ода, е. 

Велешта, Струга. (31265) 
Свидетелство на име Ташкова Снежана, ул. "Кара-

орман", Штип. (31269) 
Свидетелство на име Седат Дурмиши, е. Требош, 

Тетово. ' (31277) 
Свидетелство на име Рамадани Ахмед, ул."К.Ј. Пи-

ту" бр. 18, Тетово. (31279) 
Свидетелство за 8 одд. на име Сузана Цветковиќ, 

Тетово. • (31281) 
Свидетелство на име Насфи Ејуп, Гостивар.(31282) 
Индекс на име Камењаров Љубиша, Скопје. 31568 
Лична карта на име Мицевски Љупчо, ул."Никола 

Карев" бр. 8, Кочани. (31252) 
Даночна картичка бр. 4017993104560 на име ДППУ 

"Тајфун - С", Куманово. (31290) 
Магнетна картичка на име Шукри Фазлиов, Св. 

Николе. (31212) 
Магнетна картичка на име Фазлиова Ифтаде, Св. 

Николе. (31214) 
Се огласуваат за неважни следните изгубени 

избирачки легитимации: 
Избирачка легитимација на име Наиме Местанов-

ска, е. Асамати, Ресен. (31204) 
Избирачка легитимација, на име Мустафа Места-

новски, е. Асамати, Ресен. (31205) 
Избирачка легитимација на име Манаско Стоилов-

ски Мострица, Делчево. (31207) 
Избирачка легитимација на име Бибовски Сине, 

ул."25-та" бр. 43, Битола. (31216) 
Избирачка легитимација на име Александар Геор-

гиевски е. Логоварди, Битола. (31218) 
Избирачка легитимација на име Лоцеска Милица, 

е. Струговобр. 6, Демир Хисар. (31219) 
Избирачка легитимација на име Маринко Велески, 

е. Целопеци, Кичево. (31220) 
Избирачка легитимација на име Душан Митрески, 

ул. "О.Мицеска"бр. 70, Кичево. (31222) 
Избирачка легитимација на име Сефери Беда, е. 

Врапчиште, Гостивар.. (31227) 
Избирачка легитимација на име Сефери Илим, е. 

Врапчиште, Гостивар. (31228) 
Избирачка легитимација на име Сефери Мурибе, 

е. Врапчиште, Гостивар. (31229) 
Избирачка легитимација на име Лазе Н. Николо-

ски, ул."Фазанерија"бр. 1/56, Гостивар. ' (31230) 
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Избирачка легитимација на име Рухид Ќерими, е. 
Србиново, Гостивар. (31231) 

Избирачка легитимација на име Сефери Мехмет, 
е. Врапчиште, Гостивар. (31232) 

Избирачка легитимација на име Олга Велеска, е. 
Целопеци, Кичево. (31233) 

Избирачка легитимација на име Василие Јованов, 
нас.Чашка, Велес. (31240) 

Избирачка легитимација на име Ангел Таневски, 
е. Војница, Велес. (31241) 

Избирачка легитимација на име Николина Јовано-
ва, нас.Чашка, Велес. (31242) 

Избирачка легитимација на име Тодорка Танев-
ска, е. Војница, Велес. (31243) 

Избирачка легитимација на име Даниела Ристов-
ска, нас.Чашка, Велес. (31244) 

Избирачка легитимација на име Стојановска А. 
Розија, ул. "7-ма Македонска Б.н бр. 46, Ресен. (31249) 

Избирачка легитимација на име Стојановски Жив-
ко, ул."7-ма Макед.Бригада" бр. 46, Ресен. (31250) 

Избирачка легитимација на име Будимир Илиев-
ски, А.Чешма бр. 101, Куманово. (31256) 

Избирачка легитимација на име Бушиноска Траја-
нка е. Мешеишта, Охрид. (31259) 

Избирачка легитимација на име Гонца Лечоска, 
ул." С. Наумов" бр. 139, Охрид. (31260) 

Избирачка легитимација на име Алексиеви Рис-
те, е. Мороишта, Охрид. (31261) 

Избирачка легитимација на име Михајлоски Сашо, 
ул." Ј.Сандански" бр. 81, Охрид. (31262) 

Избирачка легитимација на име Китаноска Ангел-
ко Јованка, е. Вевчани, Струга. , (31266) 

Избирачка легитимација на име Ѓорѓиева Лилјана, 
ул."Цар Самоил" бр. 14, Струмица. (31270) 

Избирачка легитимација на име Бандевска Доста, 
ул." 16-та" бр. 37, Битола. (31272) 

Избирачка легитимација на име Зоран Радичевиќ, 
ул."Н. Фундали"бр. 13/17, Битола. (31273) 

Избирачка легитимација на име Бандевски Јован, 
ул."16-та"бр. 73, Битола. (31274) 

Избирачка легитимација на име Крстана Сокаров-
ска, е. Витолипгга, Прилеп. (31275) 

Избирачка легитимација на име Павловски Борис, 
ул." Пиринска "бр. 15, Прилеп. (31276) 

Избирачка легитимација на име Новакоски Бого-
љуб, е. Дебреше, Гостивар. (31284) 

Избирачка легитимација на име Борис Мариев-
ски, ул. "X. Ботев" бр.4/12, Скопје. (31288) 

Избирачка легитимација на име Софија Мариев-
ска, ул. "X. Ботев" бр. 4/12, Скопје. (31289) 

Избирачка легитимација на име Петковски Горан, 
ул. "Н.Карев" бр.68/3, с.Стајковци, Скопје. (31291) 

Избирачка легитимација на име Секуловска Роси-
ца, ул. "М. Горки" бр.31 а, Скопје. (31295) 

Избирачка легитимација на име Стојан Димитри-
евски, е. Ржаничино, Скопје. (31311) 

Избирачка легитимација на име Петра Димитрије-
вска, е. Ржаничино, Скопје. (31312) 

Избирачка легитимација на име Цвета Ристовска, 
е. Ржаничино, Скопје. (31313) 

Избирачка легитимација на име Тихомир Барлев-
ски, е. Ржаничино, Скопје. (31314) 

Избирачка легитимација на име Тања Петревска, 
е. Сопиште, Скопје. (31315) 

Избирачка легитимација на име Благоја Ангелов-
ски, е. Ржаничино, Скопје. (31316) 

Избирачка легитимација на име Гоце Ристовски, е. 
Ржаничино, Скопје^ (31317) 

Избирачка легитимација на име Зоран Соколов-
ски, е. Стајковци, Скопје. (31324) 

Избирачка легитимација на име Арнаудова Мили-
ца, ул. "М. Чаков" бр. 9/3-4, Скопје. (31330) 

Избирачка легитимација на име Мите Петрушев-
ски, ул."Д. Тасковиќ" бр. 1, Скопје. (31340) 

Избирачка легитимација на име Олга Петрушев-
ска, ул. "Д. Тасковиќ"бр. 1, Скопје. (31341) 

Избирачка легитимација на име Ѓорѓиевски Јован-
чо, е. Сгајовци, Скопје. (31346) 

Избирачка легитимација на име Владко Пашовски 
ул."Козара" бр. 68/1-27, Скопје. (31359) 

Избирачка легитимација на име Ласто Мицев, нас. 
Илинден, Скопје. (31369) 

Избирачка легитимација на име Блажо Митровски 
нас.Илинден, Скопје. (31370) 

Избирачка легитимација на име Јасминка Митров-
ска, нас.Илинден, Скопје. (31372) 

Избирачка легитимација на име Јашко Спасовски, 
е. Марино, Скопје. (31374) 

Избирачка легитимација на име Ѕвезда Спасовска, 
е. Марино, Скопје. (31375) 

Избирачка легитимација на име Сава Кајовска, е. 
Марино, Скопје. (31377) 

Избирачка легитимација на име Ненад Николов-
ски, е. Марино, Скопје. (31378) 

Избирачка легитимација на име Цветанка Мацова, 
е. Кадино, Скопје. (31380) 

Избирачка легитимација на име Тихомир Јакимов-
ски, е. Кадино, Скопје. (31381) 

Избирачка легитимација на име Далиборка Јаким-
овска, е. Кадино, Скопје. (31383) 

Избирачка легитимација на име Јордан Ангелов-
ски, е. Кадино, Скопје. (31384) 

Избирачка легитимација на име Насуф Абази, е. 
Арачиново, Скопје. (31423) 

Избирачка легитимација на име Фериде Абази, е. 
Арачиново, Скопје. (31427) 

Избирачка легитимација на име Нергизељ Ибра-
хими, е. Арачиново, Скопје. (31433) 

Избирачка легитимација на име Ајреди Ибрахими, 
е. Арачиново, Скопје. (31438) 

Избирачка легитимација на име Фатмиоре Чахили 
е. Арачиново, Скопје. , (31445) 

Избирачка легитимација на име Ќазим Мемедов-
ски, е. Арачиново, Скопје. (31447) 

Избирачка легитимација на име Шабан Мехмети, 
е. Арачиново, Скопје. (31451) 

Избирачка легитимација на име Неџат Весељи, е. 
Арачиново, Скопје. (31465) 

Избирачка легитимација на име Саит Алими, е. 
Арачиново, Скопје. (31467) 

Избирачка легитимација на име Вељдет Алми, е. 
Арачиново, Скопје. (31469) 

Избирачка легитимација на име Зејнула Абази, е. 
Арачиново, Скопје. (31470) 

Избирачка легитимација на име Рамиз Абази, е. 
Арачиново, Скопје. (31472) 

Избирачка легитимација на име Назифе Абази, е. 
Арачиново, Скопје. (31474) 

Избирачка легитимација на име физе Абази, е. 
Арачиново, Скопје. (31476) 

Избирачка легитимација на име Ќемал, Абазовски 
е. Арачиново, Скопје. (31478) 

Избирачка легитимација на име Хамдије Абазов-
ска, е. Арачиново, Скопје. (31481) 

Избирачка легитимација на име Шадије Абази, е. 
Арачиново, Скопје. (31485) 

Избирачка легитимација на име Сејди Абазовски, 
е. Арачиново, Скопје. (31490) 

Избирачка легитимација на име Беќир Ибраимов-
ски, е. Арачиново, Скопје. (31493) 

Избирачка легитимација на име Шахир Ибраимов-
ски, е. Арачиново, Скопје. (31498) 

Избирачка легитимација на име Јорданка Ангел-
овска, е. Кадино, Скопје. "" (31521) 

Избирачка легитимација на име Сашо Донев, нас. 
Илинден, Скопје. (31522) 

Избирачка легитимација на име Тони Мицевски, е. 
Кадино, Скопје. (31523) 

Избирачка легитимација на име Коле Ангеловски, 
е. Кадино, Скопје. 1 (31524) 

Избирачка легитимација на име Анета Ангеловска 
е. Кадино, Скопје. (31525) 

Избирачка легитимација на име Игор 
Стојановски, е. Бучинци, Скопје. (31526) 

Избирачка легитимација на име Јовица Јакимов-
ски, нас. Илинден, Скопје. (31527) 
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Избирачка легитимација на име Живко Т р а ј о в с к и 
е. Бучинци, Скопје. (31528) 

Избирачка легитимација на име Слаѓан Арсовски, 
е. Марино, Скопје. (31529) 

Избирачка легитимација на име Иван 
Стојановски, е. Бучинци, Скопје. (31530) 

Избирачка легитимација на име Зоран Додевски, 
е. Марино, Скопје. (31531) 

Избирачка легитимација на име Дејан Митевски, е. 
Марино, Скопје. (31532) 

Избирачка легитимација на име Ацо Тасевски, 
нас. Илинден, Скопје. (31533) 

Избирачка легитимација на име Стоименка Нико-
ловска, е. Марино, Скопје. (31534) 

Избирачка легитимација на име Тони Давиновски, 
е. Ајватовци, Скопје. (31535) 

Избирачка легитимација на име Радица Ангелов-
ска, е. Кадино, Скопје. (31536) 

Избирачка легитимација на име Калинка Јакимов-
ска, е. Кадино, Скопје. (31537) 

Избирачка легитимација на име Сузана Давидов-
ска, нас. Илинден, Скопје. (31538) 

Избирачка легитимација на име Веселинка Петко-
вска, е. Дељадровци, (Скопје. (31539) 

Избирачка легитимација на име Станојко Станиса-
вовски, е. Дељадровци, Скопје. (31540) 

Избирачка легитимација на име Соња Ивановска, 
е. Мралино, Скопје. (31541) 

Избирачка легитимација на име Билјана Цветков-
иќ, е. Мралино, Скопје. (31542) 

Избирачка легитимација на име Катерина Цветко-
виќ, е. Мралино, Скопје. (31543) 

Избирачка легитимација на име Стојан 
Ивановски, е. Мралино, Скопје. (31544) 

Избирачка легитимација на име Страшко Николо-
вски, нас. Илинден, Скопје. (31545) 

Избирачка легитимација на име Наташа Христов-
ска, К.Вода, Скопје. (31546) 

Избирачка легитимација на име Донка Христовска 
К.Вода, Скопје. (31547) 

Избирачка легитимација на име Зоран Христовски 
К.Вода, Скопје. (31548) 

Избирачка легитимација на име Оливер Христов-
ски, К.Вода, Скопје. (31549) 

Избирачка легитимација на име Раде Илиевски, 
Гази Баба, Скопје. (31550) 

Избирачка легитимација на име Наташа Јаковчев-
ска, Гази Баба, Скопје. (31551) 

Избирачка легитимација на име Душко Јаковчев-
ски, Гази Баба, Скопје. (31552) 

Избирачка легитимација на име Тодоровски Мите, 
Гази Баба, Скопје. (31553) 

Избирачка легитимација на име Гркова Загорка, 
Центар, Скопје. (31554) 

Избирачка легитимација на име Наталија Крушка-
рова, Скопје. (31555) 

Избирачка легитимација на име Ратка Крушкаро-
ва, СкопЈе. (31556) 

Избирачка легитимација на име Борче Крушка-
ровски, Скопје. (31557) 

Избирачка легитимација на име Розанка Прокопо-
вска, Скопје. (31558) 

Избирачка легитимација на име Моме Прокопов-
ски, Скопје. (31559) 

Избирачка легитимација на име Јанка Каранфил-
овска, Скопје. (31560) 

Избирачка легитимација на име Гоце Каранфило-
вски, Скопје. (31561) 

Избирачка легитимација на име Милан 
Пауновски, Скопје. (31562) 

Избирачка легитимација на име Зоран Трајковски, 
Скопје. (31563) 

Избирачка легитимација на име Лефтерка Синди-
лиева, ул." Атанас Митрев бр. 16, СкопЈе. 

Избирачка легитимација на име Мехмедоески 
Шемседин,Скопје. (31586) 

Избирачка легитимација на име Имери Исмет, 
Скопје. (31588) 

Избирачка легитимација на име Скендер Ќазим, 
Скопје. (31592). 

Избирачка легитимација на име Рашид Игбал, 
Скопје. (31593) 

Избирачка легитимација на име Черкез Рашид, 
Скопје. (31594) 

Избирачка легитимација на име Амитовска 
Сузана, Скопје. (31595) 

Избирачка легитимација на име Нуредин Зекир, 
Скопје.. (31596) 

Избирачка легитимација на име Ибраимова 
Севдија, Скопје. 1 (31620) 

Избирачка легитимација на име Ибраим Иљаз, 
Скопје. (31621) 

Избирачка легитимација на име Ибраими Атиџе, 
Скопје. (31622) 

Избирачка легитимација на име Усеин Кемал, 
Скопје. (31623) 

Избирачка легитимација на име Усеин Рабије, 
Скопје. (31625) 

Избирачка легитимација на име Усеин Зехра, 
Скопје. (31627) 

Избирачка легитимација на име Усеин Нехру, 
Скопје. (31628) 

Избирачка легитимација на име Демировски 
Листон, Скопје^ (31629) 

Избирачка легитимација на име Рашид Елизабета, 
Скопје. (31630) 

Избирачка легитимација на име Рашид Насер, 
Скопје. (31631) 

Избирачка легитимација на име Сали Анета, 
Скопје. (31632) 

Избирачка легитимација на име Мемедоески 
Мухамет, Скопје. (31633) 

Избирачка легитимација на име Сали Раиф, 
Скопје. (31634) 

Избирачка легитимација на име Мемедова Пери-
јан, Скопје. (31635) 

Избирачка легитимација на име Ракиповски 
Иљми, Скопје. * (31636) 

Избирачка легитимација на име Агуши Икрам, 
Скопје. (31637) 

Избирачка легитимација на име Димитрије Гунов 
ул. Народен Фронт бр. 13/2-18 ,Скопје. (31650) 

Избирачка легитимација на име Пенка Гунова ул. 
Народен Фронт бр. 13/2-18,Скопје. (31651) 

Избирачка легитимација на име Ленка Иванова ул. 
И. Аговски бр. 1/3-8 ,Скопје. (31652) 

Избирачка легитимација на име Џон Петровиќ ул. 
А.Барбис бр. 56/1-14 ,Скопје. (31657) 

Избирачка легитимација на име Мерхем Алими е. 
Арачиново,Скопје. (31661) 

Избирачка легитимација на име Линдита Алими е. 
Арачиново,Скопје. (31662) 

Избирачка легитимација на име Љуљзим Алими е. 
Арачиново,Скопје. (31663) 

Избирачка легитимација на име Седат Алими е. 
Арачиново, Скопје. (31664) 

Избирачка легитимација на име Низаќет Шакири 
с.Арачиново,Скопје. (31665) 

Избирачка легитимација на име Мехрем Алими е. 
Арачиново,Скопје. (31666) 

Избирачка легитимација на име Неби Алими е. 
Арачиново, Скопје. (31667) 

Избирачка легитимација на име Рафи Алими е. 
Арачиново, Скопје. (31668) 

Избирачка легитимација на име Вебије Алими е. 
Арачиново,Скопје. (31669) 

Избирачка легитимација на име Хабибе Аљими е. 
Арачиново,Скопје. (31670) 

Избирачка легитимација на име Миливоје Крстев-
ски ул. Беровска бр. 4/4-20 ,Скопје. (31672) 

Избирачка легитимација на име Драган Крстевски 
ул. Беровска бр. 4/4-20 ,Скопје. (31673) 

Избирачка легитимација на име Милица Крстев-
ска ул. Беровска бр. 4/4-20,Скопје. (31675) 

Избирачка легитимација на име Перица Крстевски 
ул. Беровска бр. 4/4-20 ,Скопје. (31676) 
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Избирачка легитимација на име Алиде Ибраимов-
ска е. Арачиново ,Скопје. (31789) 

Избирачка легитимација на име Хирмет Ибраим-
овска е. Арачиново , Скопје. (31790) 

Избирачка легитимација на име Ајсељ Ибраимов-
ска е. Арачиново ,Скопје. (31791) 

• Избирачка легитимација на име Хазбит Мамути 
е. Арачиново ,Скопје. (31792) 

Избирачка легитимација на име Иљаз Прекопуца 
е. Арачиново ,Скопје. (31793) 

Избирачка легитимација на име Џемаиљ Мамутов 
е. Арачиново,Скопје. ^ (31794) 

Избирачка легитимација на име Кемуран Садри е. 
Арачиново ,Скопје. (31795) 

Избирачка легитимација на име Ира Хамзи е. Ара-
чиново,Скопје. (31796) 

Избирачка легитимација на име Насер Лесковица 
е. Арачиново ,Скопје. (31797) 

Избирачка легитимација на име Иван Најденовски 
Скопје. (31798) 

Избирачка легитимација на име Борис Тасевски, 
Скопје. * ^ (31799) 

Избирачка легитимација на име Лидија Спасовска 
ул. Ш. Одред бр. 5 ,Скопје. (31801) 

Салие Демировски, е. Пакошево; Шадије 
Сулејмани, е. Дејковец; Мелита Ристовска, е. Ново 
Село; Горан Трајковски, е. Пакошево, Скопје; Хелена 
Кузмановска, е. Пакошево, Скопје; Сабит Сулејмани, 
е. Дејковец, Скопје; Џемиле Сулејмани, е. Дејковец, 
Скопје; Фасли Сулејмани, е. Дејковец, Скопје; Неџми 
Сулејмани, е. Дејковец, Скопје; Јонуз Сулејмани, е. 
Дејковец, Скопје; Фатима Сулејмани, е. Дејковец, 
Скопје; Иваир Демировски, е. Пакошево, Скопје; Раде 
Трајковски, е. Пакошево, Скопје; Трајко Георгиевски, 
е. Пакошево, Скопје; Ќемаил Демировски, е. 
Пакошево, Скопје; Марјан Гавриловски, " Д. ХРС" 11; 
Далибор Георгиевски, е. Пакошево; Трпана 
Трајковска, е. Пакошево; Блажевски Киро, ул. "Д. 
Пуловски" бр. 78/1-11; Снежана Петрова, ул. "Д. 
Ч у н о в с к и б р . 80/2-8; Цветанка Антова, ул. .""Ј. 
Сандански" 84/1-15; Велика Ноковска, е. Зелениково; 
Јованче Кузмановски, е. Ново Село, Благоја 
Кукановски, ул. "Саса 22" бр. 4; Анѓица Анчевска, е. 
Пакошево; Блажевски Петар, ул. "М. Патчев" бр. 11; 
Петре Грчевски, е. Зелениково; Драги Крстевски, е. 
Зелениково; Исен Сулејмани, е. Дејковец; Борче 
Апостоловски, Ново Село; Невена Воиновска, Ново 
Село; Азимине Халими Пајазити, Сарај, ул. "20" бр. 5; 
Дестан Неџепи, е. Грчец; Ибе Фета, е. Грчец; 
Џелвизие Османи, е. Грчец; Најази Осман, е. Грчец; 
Бесим Рецепи, е. Грчец; Изер Нецели, е. Грчец; Али 
Фета, е. Грчец; Беназе Нецели, е. Грчец; Али Фејзула, 
е. Грчец; Фатиме Османи, е. Грчец; Авдил Али, е. 
Сарај, Гулшле Али, ул. "6" бр. 15, Грчец; Ајруш 
Османи, е. Грчец; Ѓултен Ффула , е. Грчец, Рукије 
Али, ул. "6" бр. 15; Нафи Али, ул. "6" бр. 15; Рамизе 
Али, ул. "6" бр. 15, Исаилов Кирило, ул. "Илинден" 
бр. 90 а; Стојановска Милена, с.Бардовци; Живка 
Петровска, ул. "Црногорска" бр. 14; Маре Петровска, 
ул. "Црногорска" бр. 14; Цветковска Спаса, ул. "А. 
Д." бр. 12/1; Пешковски Методија, ул. "Његошева" бр. 
21; Стојковски Трајко, ул. "Тиранска" бр. 28; Елена 
Иоану, ул. "Шидска" бр. 20/3-2; Великовски Т., ул. 
"Партизанска" бр. 143/11; Трпечевски Борче, е. 
Орман; Андреска Убавка, ул. "100" бр. 52; Митровиќ 
Добривој, ул. "Никола Русински" бр. 32/3; Митровиќ 
Стана, ул. "Никола Русински" бр. 32/3; Теофиловска 
Мира, ул. "Козјак" 68/3/3; Перчинков Иванчо, ул. 
"Краишка" бр. 22; Живко Каровски, е. Мирковци; 
Дарка Арсовска, ул. "М. Митевски" бр. 3-1-15; 
Спасовски Горан, ул. "Лисец" бр. 152; Седат Харедин, 
е. Студеничани; Бешлиевски Панде, ул. "Довлеџик: 
бр. 20; Елвира Исмаиловска, Рејане Вејселовски, 
Дебар; Веј селовска Ќетка; Наумовски Бој ќе, е. Село; 
Серафимовски Гоце; Синадиноска Зорица; 
Николовски Милан; Нусрет Реца, ул. "К.Р. Дрнц" 126, 
Тетово; Маркоска Роксанда, ул. "Беловисте"; 

Избирачка легитимација на име Бедрие Буши ул. 
Челопек бр. 53 б, Скопје.1 (31678) 

Избирачка легитимација на име Зоран Филиповс-
ки нас. Илинден, Скопје. (31694) 

Избирачка легитимација на име Јорданчо Марков-
ски нас. Илинден ,Скопје. (31695) 

Избирачка легитимација на име Анета Белковска 
е. Кадино, Скопје. (31696) 

Избирачка легитимација на име Жарко Бошков-
ски нас. Илинден, Скопје. (31697) 

Избирачка легитимација на име Сретен Данковиќ 
е. Мршевци, Скопје. (31698) 

Избирачка легитимација на име Владе Арсовски е. 
Марино, Скопје. (31699) 

Избирачка легитимација на име Раман Авдуловски 
нас. Илинден, Скопје. (31700) 

Избирачка легитимација на име Бобан Николов-
ски нас. Илинден, Скопје. (31701) 

Избирачка легитимација на име Мики Стојчевски 
нас. Илинден, Скопје. (31702) 

Избирачка легитимација на име Драгица Стојчев-
ска нас. Илинден, Скопје. (31703) 

Избирачка легитимација на име Верка Блажевска 
е. Мралино, Скопје. 0 (31704) 

Избирачка легитимација на име Душан Стојчевски 
нас. Илинден, Скопје. (31705) 

Избирачка легитимација на име Матевски Миодр-
аг ул. Домбас бр. 6 ,Скопје. (31712) 

Избирачка легитимација на име Роберт Сакип 
ул."Мелничка" бр.30 ,Скопје. (31722) 

Избирачка легитимација на име Савир Бекир 
ул.Тарибалди" бр.28 ,Скопје. (31723) 

Избирачка легитимација на име Анета Али ул. 
"Кројачка Буна" бр.141,Скопје. (31724) 

Избирачка легитимација на име Летафет Рецеп 
ул."Пелагонија"бр. 97 ,Скопје. (31725) 

Избирачка легитимација на име Ми скијач Муслиу 
ул."Пелагонија"бр. 97 ,Скопје. (31726) 

Избирачка легитимација на име Кибрије Абдиј ов-
ска ул. "Патрис Лумумба" бр.10/2-2, Скопје. (31731) 

Избирачка легитимација на име Бедрије Муслиу 
ул."Пелагонија"бр. 97 ,Скопје. (31733) 

Избирачка легитимација на име Нура Ајдин ул. 
,'Твадалахара" бр. 19 ,Скопје. (31734) 

Избирачка легитимација на име Џеваира Далипи 
ул."Црноок" бр.29 ,Скопје. (31735) 

Избирачка легитимација на име Судахан Бекир ул. 
'Тарибалди"бр. 28 ,Скопје. (31736) 

Избирачка легитимација на име Северџан Ајдар 
ул. "ЈуриЈ Розентал" бр. 26 ,Скопје. (31740) 

Избирачка легитимација на име Душко Николов-
ски ул. Т. Хаџијанев бр. 12/2-17, Скопје. (31750) 

Избирачка легитимација на име Халил Прекопуца 
е. Арачиново ,Скопје. (31752) 

Избирачка легитимација на име Мерхиде Прекоп-
уца е. Арачиново, Скопје. (31755) 

Избирачка легитимација на име Рецеп Прекопуца 
е. Арачиново ,Скопје. (31756) 

Избирачка легитимација на име Ивона Николов-
ска ул. В. Влаховиќ бр. 20/12, Скопје. (31757) 

Избирачка легитимација на име Ната лија Никол-
овска ул. В. Влаховиќ ,Скопје. (31758) 

Избирачка легитимација на име Џемаиљ Прскону-
ца е. Арачиново ,Скопје. (31762) 

Избирачка легитимација на име Назлије Прекопу-
ца е. Арачиново ,Скопје. (31763) 

Избирачка легитимација на име Емине Зејељи е. 
Арачиново,Скопје. (31765) 

Избирачка легитимација на име Сејди Мамутовски 
е. Арачиново ,Скопје. (31766) 

Избирачка легитимација на име Назлије Мамути е. 
Арачиново,Скопје. (31768) 

Избирачка легитимација на име Имрзат Мамутова 
е. Арачиново ,Скопје. (31772) 

Избирачка легитимација на име Сафет Мамути е. 
Арачиново,Скопје. (31773) 

Избирачка легитимација на име Суат Мамути е. 
Арачиново,Скопје. (31774) 
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Билоевиќ Асим, Г. Оризари; Јанкулоска Везирка, 
Кичево; Мирослава Стојанова, е. Злеово; Ристов 
Драган, е. Подареш; Томе Стојанов, е. Подареш; 
Валаски Васко, е. Злеово; Крум Алексов, е. Подареш; 
Димитријева Виолета, е. Злеово; Тренчевска Танка, 
Богданци, Султана Ѓобрашлиева, ул. "Б. Петрушев" 
74, Тангеа Ивковиќ, е. Стојаково; Љубе Атанасов, ул. 
"Македонска" 19; Атанасов Влатко, Блатец; 
Атанасова Софка, Блатец; Ѓорѓиев Стефан, ул. "Б. 
Миладиновци" бр. 3; Петруш Михај лов, Блатец; Руме 
Милјовска, ул. "Н. Василевски" бр. 20; Драгица 
Јованова, ул. "Раде Кратовче" бр. 25, Кочани; Ладо 
Митрев, ул. "9-ти Мај" бр. 10; Зорица Митрева, ул. "9-
ти Мај" бр. 10; Симо Митрев, ул. "9-ти мај" бр. 10; 
Митко Јанков, е. Грдовци; Ванчо Павлов, ул. 
"Илинденска" бр. 10; Трајанка Андреева, ул. "Роза 
Петрова" бр. 4; Тодорка Младенова, ул. "14 Бригада" 
бр. 52; Фиданчо Чонев, ул. "116" бр. 2, Кочани; Ѓорѓи 
Христов, Оризари; Орачки Сашко, И Октомври; 
Јаким Младенов, ул. "14 Бригада" бр. 52, Кочани; 
Перса Јаневска, ул. "Пл. Одред" бр. 7, Виница; Васил 
Јаневски, ул. "Пл. Одред" бр. 7, Виница; Емире 
Кадриова, И.Л.Р. 17; Миријана Иванова, ул. 
"Македонска" бр. 11, Виница; Мијалче Г. Митрев, ул. 
"Ј. Сандански" бр. 8; Валентина Л. Тасева, ул. "Сл. 
Стојмен,ски" бр. И , Виница; Есма Ибраимова, ул. 
"Македонска" бр. 47; Слоботка Елица, ул .Т . Делчев" 
бр. 45, Виница; Кампелзов Садет, е. Црних, Пехчево; 
Соколова Елица, Делчево; Николовски Дејан, 
Каменица; Веселиновски Диванис, Каменица; Родна 
Георгиевска - Шопско Рударе, Кратово; Душка 
Ѓиразунова, е. Толоовиќ, Кратово; Динка 
Ѓеорѓоевска. е. Толовиќ, Кратово; Светлана 
Атанасова, ул. "Н.Карев", Кратово; Биљана 
Игњатова, ул. "Н. Карев", Кратово; Љубица 
Мијалковска, е. Шлехово, Кратово; Јосевски Сашо, ул. 
"Ц. Тонев" бр. 31, Кратово; Спиридон Спасоски, е. 
Крилатива, Кратово; Ѓорѓиевски љубен, е. Трново, 
Кр. Паланка; Донка Митовска, ул. "Н. Тамбурков" бр. 
19, Кр. Паланка; Добра Димирова, ул. "Херој 
Карпош" бр. 6, Кр. Паланка; Тана Трајческа, ул. "А. 
Турумџе" бр. 18; Илија Трајчески, нас. Исток; Дејанчо 
Јованов, ул. "Клеонец" 106; Ванчо Аврамови, ул. "А. 
Емин" бр. 226; Климент Грозданов, ул. "Б. Алириза" 
бр. 24; Митра Грозданова, ул. "Б. Алириза" бр. 24; 
Благоја Ангелески, ул. "Ј. Сандански" бр. 51-ѓ; Зорка 
Ангеловска, ул. "А. Емин" бр. 226; Борка Трајческа, 
нас. Исток; Сузана Трајаноска, ул. "С. Наумов" бр. 32; 
Филип Толески, е. Г. Коњско; Јолески Љупчо, 
Песочани; Б. Живко; Велески Трајан, е. Пресил; 
Николоска Љуба, Крушево; Изероски Абиб. Јакрено; 
Изеркоска АЈриета. е. Јакреново; А. Муратоска, е. 
Норо; Муратоски Исмалјакија, е. Норо; Пиров 
Роберт, Николинка Кузманова; Јованов Зоран; 
Добринка Јованова; Рате Гицев; Љубинка Јаковска; 
Милце Јаковски; Невенка Спасевска; Цветан 
Тодоровски; Иле Панов; Јован Јованов, Злетово; 
Елена Јанева; Герасимов Илија; Борче Димоски, нас. 
Фазанерија;, Александар Тренкоски, нас. Фазанерија; 
Павлина Кироска, нас. Фазанерија; Абдулкадар 
Мемедоски, нас. Фазанерија; Рабије Мустафи, 
Велебрдо; Убавка Спасоска, Ростуше; Садику Ружди, 
е. Врапчиште; Бошко Ќироски, нас. Фазанерија; 
Демири Сирије, е, Врапчиште; Џемаили Осман, е. 
Дебреше; Риста Блажевска, Ростуше; Хатиџе 
Рамадани; Веле Блажески, Ростуше; Кузман 
Блажески, Ростуше; Садику Садула, е. Врапчиште; 
Муртезан Куртоски, Скудриње; Рамадан Селимов, 
нас. Фазанерија; Мубера Ибраими, е. Требиште; 
Србиноска Милица, нас. Фазанерија; Шенди Самет, е. 
Врапчиште; Еније Рамадани; Мислима Куртоска, 
Скудриње; Димка Тренкоска, нас. Фазанерија; Шабан 
Исеини, Скудриње; Тина Бакалова, населба Превалец; 
Тодор Бакалов, населба Превалец; Тренчевски 
Димче, Богданци; Ѓорѓе Димитров, ул. "Страшо 
Пинџур" 60; Јадранка Андова, ул. "М. Џунов" 34, 
Кавадарци; Лидија Јанчева, ул. "Браќа Џунови" бр. 70; 

Анѓа Миткоска, ул. "Доне Попов" 80, Кавадарци; 
Миле Јанчев, ул. "Браќа Џунови" бр. 70, Кавадарци; 
Златко Андонов, ул. "Методија Џунов" бр. 34; Трајана 
Ќириќ, кеј "Димка Габерот" бр. 22, Кавадарци; Панда 
Митрева, ул. "7 Септември" бр. 97, Кавадарци; Глигор 
Митрев, ул. "7 Септември" бр. 97, Кавадарци; Злате 
Миткоски, ул. "Доно Попов" бр. 80, Кавадарци; Цеков 
Васко, ул. "Максим Горки" бр. 16; Данче Ставровска, 
ул. "Илинденска" бр. 117-2/1, Ќавадарци; Димова 
Трајанка, ул. "Страшо Пинџур" 71 20, Ваташа; 
Илинка Летникова, ул. "Доне Попов" бр. 114, 
Кавадарци; Тасе Петров, Ваташа; Богдана Петрова, 
Ваташа; Душан Милков, ул. "Пиринска" бр. 50, 
Кавадарци; Димов Љубо; Димов Зоранчо, Кавадарци; 
Ката Ставровска, ул. "Илинденска" бр. 117 2/1, 
Кавадарци; Димова Камелија; Мишко Летников, ул. 
"Доне Попов" бр. 114, Кавадарци; Емилија Тодорчева, 
ул. "Глигор Прличев" бр. 31. Кавадарци; Стојо 
Јофчевски, ул. "Васил Главинов" бр. 21, Кавадарци; 
Трајче Петров, Ваташка 12; Танев Спасо, ул. "Е. 
Кардељ" Валентина Јошевска, ул. "Д. Поп" бр. 64; 
Ристо Даскалов, Бегниште; Простриженовски Бале 
Борче, е. Могила; Ризановски Данило Владо, е. 
Могила; К. Ристевски, Дедебалци; Бозајковска Лозан 
Елица, е. Могила; Тезгеревска Гоце Билјана, е. 
Могила; Ризановска Борис Сузана, е. Могила; 
Андонова Снежана, Јовановска Светлана, е. Могила; 
Аспров Павле, ул. "Ј. Христоваки" бр. 2; Томанија 
Иванова 12, ул. "Кладенец" бр. 6, Лајмановски Кирил, 
ул. "В. Карангелевски" 3-3/38; Јоце Здравковски, 
Мусинци; Стојковски Милан, ул. "Д. Лахчански" бр. 
36/4; Бозајковски Ј. Петре, е. Могила; Атанас 
Мажевски, Буково; Љупчо Митревски, Д. Чарлија; 
Таса Мажевска, Буково; Савевски Аце, ул. "X. 
Ужунов" бр. 39; Тонески Гоце, Мусинци; Насуфовска 
Катерина, ул. "Б. Кидрич" бр. 48-1/16; Неделковска 
Наташа, ул. "Д. Лахчански" бр. 36/2; Тодоровска 
Донка. ул. "Кл. Охридски" бр. 13/5; Соврески Вецко, 
Б-ла Бубуковски 17; Бране Ристески, Другово; Аргон 
Зендели, Страгомиста; Филко Андрески, Другово; 
Блазески Зоран, Другово; Драган Спироски, Србјани. 
Живко Ѓорѓиоски, Другово; Ѓурѓа Милосеска, 
Добреноец; Бране Милосеви, г. Добреонец; Анета 
Деаноска; Данцо Деакоски, Ибраимоски Сенол; 
Карамалески Мухамед; Лиманоски Мерсат; 
Мустафоски Раим; Арапоска Анифа; Бејноиски Агим; 
Арапоска Бега; Селимоска Зелија; Селимоска 
Мелита; Јаоски Алија; Беговски Невзат; Насувовска 
Курхана; Адемовска Селимка; Ахмедоски Садем; 
Алимовски Лимко; Арапоска Беглија; Ибеска 
Сафетка; Ахмедоска Севија; Изејроска Ава; 
Алимоска Му фида, Асаноски Курхан; Саитоски 
Максут; Елмазоски Мумин; Ибески Шефкија, 
Амчовски Нафија; Максудоски Ибрахим; Ибески 
Ајдар; Ибески Мудидијан; Сука Ајрадиноска; 
Велиоска Мегмија; Мустафовска Гултана; Јаоски 
Михамед; Максудоска Амина; Абидини Бејноски; 
Алмазоски Есефдин; Јаоски Муарем; Велиоски 
Сафет; Гемениеска Гајра; Масудоски Исмаил; 
Амцоски Сафија; Елмазоска Исмијанка; Асан 
Мегитоски; Лика Илјаз, ул. "М. Рајчевиќ" бр. 6; Амир 
Османил Фетах Османи; Секадете Османи; Петар 
Златевски, Рика Руфије, ул. "М. Рајчевиќ" бр. 6; 
Сулејмани Флора, Тетово; Славко Синадиноски; 
Андро Орановски ; Зугра Златевска; Антевски 
Владимир; Шакири Ајет, Тетово; Хаки Ислами, м. 
Речица; Љика Севдије, ул. "М. Рајчевиќ" бр. 6; Адили 
Вели, Вратница; Сафет Мерсими, ул. "18 Ноември" 
бр. 448; Шермини Ваите, Н. Мало 6; Назлие Мерсини, 
ул. "18 Ноември"; Беарие Мерсими, ул. "18 Ноември" 
бр. 448; Рефик Илјази, ул. "18 Ноември" бр. 254; Ајтем 
Души, ул. "18 Ноември" бр. 160; Зумбуле Емин, ул. 
"18 Ноември" бр. 170; Љутфи, ул. "Н. Парапунов" бр. 
203; Шпенди Мерсими, ул. "18 Ноември" бр. 33; 
Газмена Мерсими, ул. "18 Ноември" бр. 448; Туркам 
Џемаили, ул. "И.ЈТ.Р. бр. 28; Блета Исмаили, ул. "Л. 
Лазарески" бр. 8; Ваити Фаик, Н. Мало 6; Резерата 
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Мустафи, ул. "205" бр. 29; Магбуле Илјази; Мерсим 
Мерсими, ул. "Н. Парапунов" бр. 173; Насир Илјази, 
ул. "ЈНА" бр. 185; Фрериде Илјази; Фадил Исмаили, 
ул. "Ј1. Лазарески" бр. 8; Вјолца Елмази, ул. "ЈНА" бр. 
232; Абдулсамет Дурмиши, Чајле; Еми Емини, ул. " 18 
Ноември" бр. 170; Насфие Дурмиши, Чајле; Сабеадин 
Мерсими, ул. "18 Ноември" бр. 450; Сибите Ваити, Н. 
Село; Ваити Селвие, ул. "Ленинградска" бр. 17; Асие 
Муслии, ул. "М. Ч. Филипоски" бр. 62; Теута Исмаили, 
ул. "Л. Лазарески" бр. 8; Невзат Џемаили, Симница; 
Мехмети Шаќири, ул. "18 Ноември" бр. 18;,Гулнеар 
Бешири, ул. "Н. Парапунов" бр. 246; Узеири Ќ. Узеир, 
ул. "Б. Гиноски" бр. 33, Гостивар; Елези X. Емрли, е. 
Дебреште, Гостивар; Аргент Илјази, ул. "ЈНА" бр. 
185; Кадрија Бујар, Врапчишта; Гордана Наковска, 
Извор; Благоја Наковски, е. Извор; Даница Крстеска, 
ул. "Алексадар Тишо" бр. 30; Менка Сиљаноска, нас. 
Веј бунар бр. 37. 

(204; 
Димитриевска Видосава ул."Призренска" бр. 16/6; 

Светлана Трајковска бул."Кочо Рацин" бр. 18/34; Бо-
ислав Трајковски бул."Кочо Рацин" бр. 18/34; Иванов-
ски Тодор, Вл.Комаров; Ивановска Зорица Вл. Ко 
маров; Драгољуб Теовски ул."Ужичка Република" бр. 
276; Драган Стефановски ул."М.Јосифова" бр. 6А; 
Цвета Трајковска ул."Д. Чуновски" бр. 88; Јоле Адам-
чевски ул.Терника" бр. 7/7; Јордан Трјаковски ул. "Д. 
Чуновски" бр. 88; Змејковска Дивна ул."Волоградска" 
бр. 5-5/22; Абдулазис Бошкоски ул."Ј.Сандански" бр. 
83/1-35; Славица Начова ул."Ј.Сандански" бр. 45/9; 
Ашим Бајрами е. Студеничани; Секуловски Драги ул. 
"Беласица" бр. 25 Б; Квацковски Драге е. Слоестица; 
Меранда Стефа Дебар; Ајредин Мустиу Дебар; 
Абдилј Мустафи; Сахит Енини ул."184"бр.42, Тетово; 
Селвије Емини ул."184" бр. 42, Тетово; Бехије Алили; 
Алији Лјатив; Илија Гоцевски ул. "Лисец" бр. 47, Радо-
виш; Јован Кландев ул."29 Ноември" бр. 22., Радовиш; 
Панче Димитров ул."Самоилова" бр. 42/2/13; Начо 
Стојанов ул."Калаузлиска" бр. 10; Ефтимов Марјан е. 
Ињево; Димитар Данаилов ул."22 Октомври" бр. 8; 
Редџани Демиров ул."Мирче Ацев" бр. 17; Мустафа 
Амедов ул."Шаин Маале" бр. 5; Ванчо Апостолов е. 
Ињево; Билјана Лазарова бул. "А.Маке донски" бр. 16-
3/11; Невенка Димитрова ул."Самоилова" бр. 42-2/13; 
Роза Димитрова ул."Самоилова" ј5р. 42-2/13; Борче 
Јованов ул."Ана Поцкова" бр. 46; Ѓорѓиева Рушка ул. 
"К. и Методиј" бр. 13; Васо Трајанов ул."Исаро" бр. 8; 
Ајше Демирова е. Коџа лија; Зурап Алиов. е. Аликоч; 
Мурат Алиов е. Аликоч; Јашар Мустафов е. Аликоч; 
Абедин Узеиров е. Аликоч; Фејзие Асанова е. Али-
коч; Фазли Асанов е. Аликоч; Мемет Бајрамов ул. 
"Шаин Маале" бр. 25; Катерина Кландева ул."29 Но-
ември" бр. 22; Цара Лазарева ул."Готен" бб; Адем 
Асанов е. Аликоч; Спасо Ѓорѓиев е. Погулево; Цветко 
Митев ул."Плачковица" бр. 23; Ириза Јакупов е. Али-
коч; Веца Митева ул."Самоилова"; Асан Исмаилов е. 
Аликоч; Бојана Колева ул."Готен"; Љупчо Сандев ул. 
"М.Тито" бр, 114; Рајме Алиова е. Аликоч; Рехајдин 
Ибраимов ул."Коџа Ваир "бб; Горан Соколов ул. 
"М.Тито"; Павлина Бичева, Радовиш; Фатиме Мели-
шова е. Аликоч; Усин Мустафов е. Аликоч; Селихан 
Бајрамова ул."Шаин Маале" бр. 75; Трајков Слободан 
ул."Б.А.Македонски" бр. 21-1/14; Сулчевски Сулејман 
ул."4-ти Јули" бр. 15, Ресен; Сулчева Целика ул."4-ти 
Јули" бр. 15, Ресен; Поповска Цвета ул."Н.Карев" бр. 
И, Ресен; Далипи Гани с.Грнцари; Далиповски Секир 
с.Грнцари; Далиповска Музер е. Грнчари; Далиповска 
Сузана; Тасов Никола ул."Ване Грдовјански" бр. 6; 
Станка Тасева ул."Ване Грдовјански" бр. 6; Даниела 
Борисова ул."Васил Главинов" бр. 27; Владимир 
Апостолов ул."29-ти Ноември" бр. 33; Павлина Тодо-
рова ул.Тоце Делчев" бр. 39; Ружа Борисова ул. 
"Васил Главинов" бр. 27; Јордан Борисов ул."Васил 
Главинов" бр. 27; Сашко Борисов ул." Васил Глави-
нов" бр. 27; Демисков Сабедин ул."Сл.Стоименов" бр. 
138; Филип Тодоров ул."Ѓоце Делчев" бр. 39; По-
повска Драгица ул."Иван Милутиновиќ" бр. 20, Ко-

чани; Параскева Ананиева е. Оризари; Ананиев Три-
фун е. Оризари; Надежда Филипова е. Оризари; Донев 
Јове ул."Цветан Димов" бр. 42; Донева Гордана ул. 
"Цветан Димов" бр. 42; Лазар Спасов е. Оризари; 
Спиро Филипов е. Оризари; Митас Мехмедов ул. "Г. 
Делчев" бр. 37; Иван Илиев ул."Р.Кончар" бр. 35; Зд-
р а в а в а Елена ул."М.Тито" бр. 1/5; Лозана Спасова 
ул."В.Прке" бб; Коле Ѓорѓиев ул."Д.Влахов" бр. 98, 
Виница; Кристина Ѓорѓиева ул."Д.Влахов" бр. 98, Ви-
ница; Благоја Органџиски ул."Г1рвомајска" бр. 16, 
Виница; Даница Лазарова е. Дрегобрасте; Мите Арсов 
ул."Л.Сантов" бр. 24, Виница; Спасе Велиновсќи е. 
Лески; Дочински Горанчо е. Русиново; Стоименова 
Силвана ул."ЈНА" бр. 2/8, Берово; Цангуловски Горги 
ул."Балканска" бр. 32, Берово; Спендзарски Драган 
ул."Димитар Влахов" бр. 3, Берово; Бабунски Љупчо 
ул."Бел Камен" бр. 4, Берово; Куниевски Мустафа 
ул."Бел Камен" бр. 41, Берово; Бојчовска Велика 
ул."М.Тито" бр. 113, Берово; Таиба Ибраимова 
ул."Генерал Темпо" бр. 3, Делчево; Јосип Јанковски е. 
Габрово; Радка Јанковска е. Драмче; Мирослав Попов 
е. Тработивиште; Ситновска Славка е. Разловци; Ри-
фат Ибраимов ул."Генерал Темпо" бр. 3, Делчево; 
Лазаринка Миовска Каменица; Спасевски Трајан е. 
Дулица; Анета Ѓорѓиевска е. Косевица; Лефкова 
Верка е. Луковица; Ѓорѓиев Виктор ул."М.Тито" бр. 
17/1-2 Каменица; Анета Станкович; Зекири Харум; 
Зекири Џеврије; Зекири Џемаиљ; Фериз Салии; 
Фаредин Салки; Зекири Теврије; Ратка Ѓорѓиевска е. 
Облавце, Куманово; Зоран Георгиевски; Ружа Зла-
тановска; Димевска Борка ул."Стр. Симонов" бр. 
23/13; Цветковски Ѓорѓе ул."Вараждинска" бр. 28, Ку-
маново; Фатмир Салиу; Сенада Рамадани; Кузманов-
ска Сања ул.Т.Делчев бр. 3/16; Гзим Асани ул."Прва" 
бр. 16, Куманово; Редзии Салиу; Цветковска Благица 
ул."Вараждинска" бр. 28, Куманово; Јашари Идаи е. 
Лопате; Асип Асипи е. Лопате; Стојан Златковски; 
Мемет Јусуфи; Драгица Величковска ул. "Ег. Македо-
нија" бр. 7, Куманово; Рецепи Беџет ул."Ј.Сандански" 
бр. 17, Куманово; Ханифе Шапире е. Опае; И в а н о в -
ска Идајете; Ељаси Асити е. Лопате; Набиј е Асити е. 
Лопате; Рецепи Мирфем ул."Ј.Сандански" бр. 17, Ку-
маново; Горан Величевски ул."Ег.Македонија" бр. 7, 
Куманово; Мита Павловски ул."Х.Карпош" бр. 7 
Крива Паланка; Зјура Куртисовска ул."Р.Минев" бр. 
13, Крива Паланка; Стевка Илиевска е. Дрењ; 
Османов Асен ул." Единство" бр. 16; Жаклина 
Ѓорѓиевска е. Варовиште; Нуре дин Мемедов 
ул." Единство" бр. 65; Драган Ѓорѓиевски е. 
Варовиште; Игор Павловски ул."Ацо Шопов" бр. 7, 
Крива Паланка; Илинка ладеновска ул." Орце 
Николов" бр. 19, Крива Паланка; Миле Магов е. 
Моздивњак Кр. Паланка; Санда Стефановска е, 
Конопница; Спасена Илиевска ул."Х.Карпош" бр. 206 
Кр.Паланка; Миронка Давитковска е. Конопница, Кр. 
Паланка; Димитрија Илиевски е. Градец, Крива 
Паланка; ЈЃенче Цветковска ул."Пере Тошев" бр. 2 
Крива Паланка; Драган Младеновски ул."орце 
Николов" бр. 19 Крива Паланка; Милевка 
Цветанивсја е. Градец; Рушка Ристовска 
ул."Х.Т.Карпош" бр. 144, Крива Паланка; Лилјана 
Стаменковска ул."Ј.Сандански" бр. 22, Крива Палан-
ка; Илиевски Благој е. М.ЦрцориЈа; Роска Јовановска 
ул."Х.Карпош" бр. 206, Крива Паланка; Александар 
Павловски е. Градец, Крива Паланка; Марјан Зекиров 
ул."11 Октомври" бр. 32, Крива Паланка; Ѓорѓиевски 
Стојадин ул."Димитар Влахов" бр. 24 Крива Паланка; 
Фоневска Грозде Весна ул."ХероЈ Карпош" ул.44 Кри-
ва Паланка; Фоневска Грозде Весна ул. "Херој Кар-
пош" бр. 44 Крива Паланка; Цветковски Кузман е. 
Добровница, Крива Паланка; Крстевска Љубица, на-
селба Лозово 35 Крива Паланка; Ѓорѓиевски Богдан 
Цоне ул."Моша Пијаде" бр. 11/5, Крива Паланка; 
Добрица Димитровска ул."11 Октомври" бр. 37, Крива 
Паланка; Додевски Стојан е. Опила Крива Паланка; 
Милена Будоска; Александар Кочоски; Љупчо Алек-
соски; Горан Настоски; /Вера Кочовска; Благуна Рис-



6 септември 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА * Бр.73 - Стр. 4681 

теска; Мирка Донеска; Наташа Настоска; Владо т у -
лески; Мино Донески; Танас Трифуноски; Јолеска Ви-
олета; Далипоски Ремзи; Чубанова Марица; Љутвиљ 
Шајни; Славица Алексоска; Јаким Чобан; Радојче Му-
јоски; Спире Димоски; Јордан Малески; Шупеска Спа-
са; Катерина Пауноска; Стојмир Гошески; Размеска 
Ристана; Панче Јанески; Мечкоски Димче; Светлана 
Тотеска; Петра Лозаноска; Џалески Наум е. Пешта-
ни; Карадакоска Елизабета; Стоилоски Петре ул. 
"Д.Груев" бр. 256; Валентина Ефтимоска, ул. "Ж. 
Чинго" бр. 11, Охрид; Џалеска Марија е. Пештани; 
Азеска Љубинка е. Пештани; Тренеска Силвана е. 
Пештани; Азеска Биљана е. Пештани; Ефтимоска Ва-
лентина ул."Ж.Чинго" бр. 11, Охрид; Јорданка Насто-
ска с.Опеница; Тулески Никола е. Лескоец; Виданка 
Ристеска е. Опеница; Јевтимка Јонеска е. Куратица; 
Стојна Ангелоска е. Ливоишта; Трајанка Новеска 
ул."П.Гули" бр. 44; Лилјана Ристеска е. Опеница; Жив-
ко Трпески ул. "М.Нестороски" бр. 114; Тулеска Дија-
на е. Лескоец; Јускоска Фатима е. Лабуништа; Сефи-
даноски Ремзија е. Лабуништа; Казимоска Муневер е. 
Ј1абуништа; Казимоски Изет с.Лабуништа; Наноски 
Мико е. Вевчани; Демироски Акија е. Лабуништа; Гу-
Чески Вангел у л . Т . Делчев" бр. 72; Максутоска Рејда 
е. Лабуништа; Ајдиноска Иремса е. Лабуништа; Нако-
ска Дивна е. Вевчани; Затуроски Зоран Горги е. Вра-
ништа; Даринка Тодор Петковски; Трајко Вело Пет-
коски; Никола Лазар Узуновски; Лида Спасе Петрев-
ски; Ническа Димитри слобода е. Враниште; Драгица 
Васил Милоски; Полиси Музает е. Добровјани Струга; 
Зиба Бекир Неврус е. Делогожда; Зуба Неврус Исла-
дин е. Делогожда; Нбка Ислами; Муамер Алија Руфа-
тоски; Муки Ислами е. Делогожда; Цаноски Бесим 
Дестан; Велјаноска Менка с.Меслишево; Ана Методи-
ја Столески; Мизарет Ајра Радолишта; Миодраг Или-
ја Узуноски; Бесир Иснаф Муслиоски; Даница Ристо 
Јовческа; Цолаку Туркијан ул.Маршал Тито, Струга; 
Милорадка Наум Петрески; Недеска Илинка е. Ложа-
ни Струга; Рамис Елес Сикалески; Ружа Владо Нико-
ловска; Селфије Зуди Руфатоски; Зиба Сефкет е. Де-
логожда; АЈет Ислами е. Делогожда; Илија Крсте 
Петровски; Мацеска Крсте Здравка е. Враништа; Јан-
коски Петар Дебар; Костов Стојан; Симова Станка 
ул."С.Фронт" бр. 22 Денкова Цвета ул."В.Поп Јорда-
нова" бр. 32; Максимова Б Јорданка ул."Л.Иванов" бр. 
8; Денков Б Петар; Беличкова Софка ул."11 Октом-
ври" бр. 18; Стрмбова Благица е. Рибата 3; Левкова И 
Евица; Стрмбов Ристо ул."Б.Крајгер" бр. 10/20; Мус-
тафа И Салие; Ангелов Л Тони; Филе Малинов; Мус-
тафа Р Амет; Денков П Јонче; Трифунов К Миланчо; 
Колев С Ванчо; Јосифов К Саве; Калева Пенка; Мар-
јанчо Тимов; Миалева Ракифка; Пуздерлиска Јовано-
ва Христо; Данолов Блаже; Тимов Лјаге е. Три Чеш-
ми; Максимов Александар; Анчева Ленче; Јасминка 
Ристова; Тони Митровски; Стојанче Ристов; Колева 
Магдалена; Трајковски Игор; Петрушев Маринко; Ја-
нески Рајко ул."Томе Гавриловски" бр. 24; Нешзе Уко 
ул."С.Симоновски" бр. 37 Гостивар; Османи Шабан е. 
Неготино; Јонузи Неџат е. Добри Дол; Бајрами Мере-
ме е. Градец; Јонузи Мизафер е. Добри Дол; Ука Али-
веби ул." С. Симонови" бр. 57, Гостивар; Димко 
Станкоски е. Иванковци; Делчо Марков ул."Ганчо 
Хаџи Панџов" бр. 22; Мара Пешевска е. Отовица; Ни-
колов Димче ул."Милан Страчков" бр. 4; Јорданка 
Маркова ул."Ганчо Хаџи Панзов" бр. 22; СофиЈа Дам-
јановска е. Богомила; Киро Димчевски е. Мартолци; 
Кимов Костадин ул."Ленинова" бр. 19/9; Кимов Пенчо 
ул. "Ленинова" бр. 19/9; Кимова Бојанка ул. "Ленино-
ва" бр. 19/9; Дацева Белинда ул."11 Октомври" бр. 
6/15; Донка Јанкова е. Миравци; Родна Коста динова е. 
Миравци; Силвија Стојанова ул."Алпида Караманди" 
бр. 4 Кавадарци; Тодорчева Емилија ул."Глигор Пр-
личев" бр. 31 Кавадарци; Каровски Јасенчо ул. "Илин-
денска" бр. 3/4 Кавадарци; Грозданка Илова ул. "Кар-
пош" бр. 20 Кавадарци; Милица Стојанова ул. ' ^ .Ка -
раманди" бр. 7, Васо Нушев ул."Смилица" бр. 31 Ка-
вадарци; Милан Атанасов ул."Ф. Росомански" бр. 2/4; 

Ристо Недев ул."О.Николов" бр. 102, Кавадарци; Ди-
ме Ѓорчев ул."11 Октомври" бр. 24 Кавадарци; Марија 
Најдова ул."Доно Попов" бр. 15 Кавадарци; Енвер 
Мемедов ул."Клинска" бр. 5 Кавадарци; Лена Талева 
ул." Шитка" бр. 88, Кавадарци; Петар Камчевски 
ул."М. Димова" 17 Кавадарци; Ивана Ѓорчева ул."11 
Октомври" 24 Кавадарци; Виолета Јосифова ул. "Н. 
Карев" 15 Кавадарци; Асибе Мемедова ул."Клинска" 
5 Кавадарци; Кала Изиов Усин е. Бохула; Камчева 
Милка е. Бохула; Сунчица Стаменова е. Росоман; В 
Мицевска е. Српци; Белчевска Христина ул. "Бранис-
лав Нушиќ" бр. 4 Битола, Белчев Стефан ул. "Бра-
нислав Нушиќ" бр. 4, Битола; Стиниовски Сузи ул. 
"Клинци" 12/3 Битола; Димитар Јанев ул."Б. Мучето" 
54, Лазаров , Стојан; Николова Марија, Сртумица; 
Никола Лазаров; Танушев Николчо, "Д. Цветинов" 
29; Габерска Марија, "Дабиле"260; Стефанова Марија, 
"М. Тито" 130; Лазаров Божин; Горан Станковски, 
Дедебалци; Нада Петковска, Рапеш; Митра Јованов-
ска, Ивени; Христовски Живко, Кукуречани; Игор 
Димовски, "Рудо" 36; Ќиро Дуковски, Нишопал; Ата-
насовски Иљо, "М. Тито" 154/12; Петко Петковски, 
Рапеш; Владо Јотевски, Дихово; Трајан Јовановски, 
Брод; Михаил Јанкулоивски, Дихово; Марика Јанку-
ловска, Дихово; Пецо Станковски, "В. Карангелески" 
85/4-59; Добринка Петровска, Дихово; Индрије Алчев-
ска Будаково; Атанасовски Дејан, "М. Тито" 154/12; 
Васко Јолевски, Алинци; Алексо Станевски , Деде-
балци; Треневска Драга, Довлеџик 92; Василевски 
Горан,Гермијан Бач; Билјана Брезовска, М.Манаки 
43; Злата Колевска, Довлеџик 162; Николче Мар-
ковски, Партизанска 38/12; Николовски Роберт, Со-
лунска 134; Алчевски Ерол, Будаково; Ѓубленди 
Алиевска, Буково; Љубинка (^танковска, Дедебалци; 
Христова Велика, Рапеш; Лилјана Наумовска, Довле-
џик 148; Атанасовска Блага, М. Тито 154/12; Рамадан 
Алиевски, Будаково; Петровска Методија, Ј. Крчов-
ски 25; Ековска Стојан Милица, Могила; Укали Јао-
ски, Колари; Ахмеди Асим, Зајас; Сукрије Јао, Кола-
ри; Арифе Алије, Д. Дол; Зекири Фазаил; Зекири Зе-
кир, Ќолари; Зекири Сехаде; Асан Лимани, Зајас; Зе-
кири Фетије, Колари; Спасеноски Даме, Другово, Бај-
рами Агиме, Арангел; Анка Бајрами, Арангел; Бајра-
ми Афије, Арангел; Хади Бајрами, Арангел; Јандрее-
ски Ѓорѓија; Ѓорѓиоски Бошко; Јовановска Снежана, 
Сава Манеска 4; Јосески Марјан; Камческа Цвета, Л. 
Филиповска 59; Телат Магусни; Весна Степаноска; 
Дебнис Нагуни; Игор Стојкоски; Трајко Степаноски; 
Данчо Петкоски; Марина Стојкоска; Василески Ни-
колче, Пелагонија 3; Илиовска Татјана, М. Козар 56; 
Мајстороски Симеон, Црвени Стени 21; Стојческа 
Светлана, Д. Антулески 2; Алексоска Цветанка, Б. 
Влачарот 15; Ибраимовски Сабедин, Сканатларци; 
Степанулески Зоран, Б. Влачарот 9; Јовановски Ќру-
ме Иванчо, Т. Тарцан 42; Зора Секулоска, К. Мисир-
ков 13; Трајкоски Цане, М. Козар 56; Стојчески Бо-
бан, е. Долгаец; Ангелески Методија, Н. Тесла 19; Ми-
носка Иван, е. Долгаец; Стојчески Кире, Д. Антулески 
2; Ангелевска Живка, Н. Тесла 19; Алексоска Габрие-
ла, Б. Влачарот 15; Ѓуроски Оливер О. Чопела бб; 
Спасое Секулоски, К. Мисирков 13; Стојчески Цвет-
ко, е. Долгаец; Јовановски Чедомир, Т. Тарцан 43; 
Главчев Ристе, Б. Шукуроски 11; Ѓуроска Благородна, 
зграда на институт; попоски Валентинчо, Н.Н.Борче 
4/16; Мајстороска Марица, Црвени Стени 21; Јаковле-
ски Киро, Гога Димитроски 5; Ѓорѓиоски Ѓоран, кеј 
19-ти Септември 8; Ѓорѓиоска Добрица, Сутевска 39; 
Трајан Радески, М. Брод; Војнески Милосим; Столе-
ски Благојче; Емоска Арзија Лиси Ани; Адемоска Иг-
балија; Емоски Селаудин Лиси Ани; Ибески Елсан, 
Преглово; Алимоска Надилка, Пласница; Адемоски 
Идаил, Пласница; Алимоска НАфија, Пласница; Аде-
моски Рамадан, е. Житоше 7550; Луан Емини, е. Жито-
ше 7550; Амеди Аџите, е. Житоше 7550; Абдулоски 
Садам, е. Житоше 7550; Абдулоска В е н м а , е. Житоше 
7550; Абдулоска Наиме, е. Житоше 7550; Трајаноска 
Елена, М. Ефтим 7550; Трајаноски Петар, М. Ефтим 
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7550; Велика Најдоска, Т. Никле 15/7550; Адемоска 
Фатима, е. Житоше 7550; Јусуфоски Башки, е. Жито-
ше 7550; Муса Ибраими, е. Житоше 7550; Методија 
Најдоски, Т. Никле 15/7550; Ерол Бекири е. Житоше 
7550; Ајдиновиќ Туфо, е. Житоше 7550; Зекирија Ке-
римоски, е. Житоше 7550; Амиде Абдулоска, е. Жито-
ше 7550; Ѓултен Зенелоска, е. Житоше 7550; Фирдес 
Абдиоска, е. Житоше 7550; Мукадес Абдулоска, е. 
Житоше 7550; Неира Абдулоска, е. Житоше 7550; 
Садие Абдулоска, е. Житоше 7550; Емине Бекири, е. 
Житоше 7550; Дритан Јусуфи, е. Житоше 7550; Мире-
та Бекироска, е. Житоше 7550; Мерита Јусуфи, е. 
Житоше 7550; Абдула Земелоски, е. Житоше 7550; 
Прашовиќ Амир, е. Локвени 7550; Бинија; Невзат; 
Софроние; Таска Коста диновска; Аризаноска Стојан-
ка; Војноска Габријела; Сефки Адеми, М. Бафт 5; Фа-
дил Адеми, М. Бафт 70А; Скенери Рамис; Лика Фља-
руше, М. Рајч. 4; Шаќири Физе Одри; Лика Гани, М. 
Рајч. 4; Скендери Абдул Џемал; Скенери Абдула; Ша-
ќири Џеваир; Лика Шеине, М. Рајчевиќ 4; Лика Зија, 
М. Рајч. 4; Енвер Лика, М. Рајч 4; Шаќири Радије;. Ске-
нери Кимет; Шаќири Сервет; Лика Радије, М. Рајче-
виќ 4; ЧазишЈ Емрије, М. Рајчевиќ 4; Лика Гафур, М. 
Рајчевиќ 4; Ќефсер Исмаили Г. Реч.; Атанасоски Бра-
нислав, Д. Седларце; Саннонска Злата, Д. Седларце. 

• (205) 
Зекир Бујноку ул. "Б. Буна" 191; Селвет Тосун ул. 

"Демирхисарска"15; Мамудија Осман ул. "Гвадалаха-
ра" 75; Бајрам Исак ул. "Гвадалахара" 466; Илзабет 
Исак ул. "Ѓвадалахара" 46; Асан Имери ул. "Вуковар-
ска" 54/2-1; Перихан Мемет ул. "Морава" 17; Езерџан 
Мемет ул. "Морава" 17; Мемет Мемет ул. "Морава" 
17; Зејнет Мемет ул. "Морава" 17; Неџат Јашар ул. 
"Морава" 21а; Надире Јашар ул. "Морава" 21а; Ненад 
Акуни ул. "Злетовска" 34; Мељат Акуни ул. "Злетов-
ска" 34; Сејнур Сулејманов ул. "Морава" 236; Хазбије 
Алим ул. "Морава" 1; Екрем Куртиш ул. "Гарсија 
Лорка" 23; Микадес Куртиш ул. "Г. Лорка" 23; Муза-
фер Рамадан ул. "Г. Лорка" 216; Амет Рамадан ул. "Г. 
Лорка" 216; Алија Гарип ул. "Г. Лорка" 156; Мухамед 
Неџип ул. "Нов живот" 1; Фатиме Ештреф ул. /Волт 
Дизни" 15; Енвер Зекир ул. "Кипарска" 10; Ѓулман 
Алити ул. "Клисурска" 1; Кезибан Нијази ул. "Мето-
хиска" 97; Ѓултен Сали ул. "Диме Мечето" 58; Асан 
Асановиќ ул. "Виетнамска" 1/4; Неџат Асановиќ ул. 
"Виетнамска" 1/4; Ѓулера Митушева ул. "П. Лумумба" 
8/4; Небат Куртеши ул. "Виетнамска" 83; Мевлуде 
Куртеши ул. "Виетнамска" 83; Себастијан Селим ул. 
"Виетнамска" 64; Хасима Селим ул. "Виетнамска" 64; 

. Милајми Селим ул. "Виетнамска" 64; Турќан Беџети 
ул. "Виетнамска" 63; Авдил кари Беџети ул. "Виетнам-
ска" 64а; Севгилј Авдил кари ул. "Виетнамска" 64а; 
Пендије Салијевиќ ул. "Виетнамска" 76; Деријан Са-
лиевиќ ул. "Виетнамска" 76; Шабан Белули ул. "Ви-
етнамска" 105; Ашмет Тамаз ул. "Г. Лорка" 16а; Зул-
ф и е Агуш ул. "Г. Лорка" 16а; Ергул Агуш ул. "Г. 
Лорка" 16а; Ихрам Есад ул. "Морава" 3; Абаз Мевла-
на ул. "Црноок" 17; Меим Мемети ул. "Селечка Пла-
нина" 31; Фатуше Мемети ул. "Селечка Планина" 31; 
Шадин Сулејман ул. "Селечка Планина" 15; Сезаир 
Нуредин ул. "Селечка Планина" 15;Ѓилша Рашадани 
ул. "Л. Геров" 5; Скендер Демир ул. "Селечка Плани-
на" 13а; Исмаил Зија ул. "Селечка Планина" 15а; Ху-
сеин Милаим ул. "Селечка Планина" 13а; Хусеин Ма-
џида ул. "Селечка Планина" 13а; Вадет Исмаил ул. 
"Селечка Планина" 5а; Хајрија Исмаил ул. "Селечка 
Планина" 5а; Сузан Исмаил ул. "Селечка Планина" 
51; Рабија Емин ул. "Селечка Планина" За; Хамза 
Ремзи ул. "Вашингтонска" 119; Хамза Ештреф ул. 
"Вашингтонска" 119; Стојановски Ивица ул. "Вашин-
гтонска" 121а; Стојановска Лилјана ул. "Вашингтон-
ска" 121а; Шабан Мифтаров ул. "Б. Буна" 148; Асан 
Мифтаров ул. "Б. Буна" 148; Џенгиз Мифтаров ул. 
"Б. Буна" 148; Фаик Мифтаров ул. "Б. Буна" 148; Ка-
мил Беџет ул. "Метохиска" 73а; Екрем Сакип ул. "Пе-
лагонија" 45; Екрем Искендер ул. "Пелагонија" 45; 
Кемаил Зинеп ул. "Б. Буна" 147; Фаик Васвије ул. "Б. 
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Буна" 148; Есат Демир ул. "Б. Буна" 177; Јашар Демир 
ул. "Б. Буна" 177; Џеладин Абаз ул. "Б. Буна" 177; 
Асан Абаз ул. "Б. Буна" 152; Ќамил Абаз ул. "Б. Бу-
на" 152; Ќамил Дехран ул. "Б. Буна" 152; Рамиз Сафет 
ул. "Б. Буна" 133; Рамадан Заир ул. "Б. Буна" 133; Ха-
сан Хасан ул. "Вашингтонска" 68/1; Сејфо Џеврие ул. 
"Вашингтонска" 68/1; Рефик Таир ул. "Б. Буна" 187; 
Асип Зеќавет ул. "Б. Буна" 187; Рамиз Јетиш ул. "Б; 
Буна" 149; Феми Јашари ул. "Г. ЈЃорка" 12; Абдуш Буј-
наку ул. "Б. Буна" 191; Рамадан Бујнаку ул. "Ќлисур-
ска" 10; Зекир Бујнаку ул. "Б. Буна" 191; Ѓулсефа Ќа-
ил ул. "Виничка" 46; Сенат Бекир ул. "Гарибалди" 28; 
Наташа Емин ул. "П. Лумумба" 2; Дехран Идризи ул: 
"С. Планина" 2; Малиќе Абдијева ул. "Пелагонија" 
97; Ќезибан Мифтарова ул. ул. "Б. Буна" 158; Роберт 
Сакип ул. "Мелничка" 30; Савир Бекир ул. "Ѓарибал-
ди" 28; Анета Али ул. "Б. Буна" 141; Летафет Муслиу 
ул. "Пелагонија" 97; Мискијан Муслиу ул. "Пелагони-
Ја" 97; Кибрије Абдијовска ул. "П. Лумумба" 10/2-2; 
Бедрије Муслију ул. "Пелагонија" 97; Нура Ајдин ул. 
"Гвадалахара" 19; Џеваира Далипи ул. "Црноок" 29; 
Судахан Бекир ул. "Гарибалди" 28; Северџан Ајдар 
ул. "Ј. Розентал" 26; Ѓулфидан Ајдар ул. "Ј. Розентал" 
26; Исамедин Дудиш ул. "Ш. Оризари" 116; Ќамил Ша-
ин ул. "Нов живот" 27; Наташа Елез ул. "Нов живот" 
27; Скендер Јусуф ул. "Метохиска" 53; Рамиза Јусуф 

гл. "Метохиска" 53; Шемшо Јусуф ул. "Метохиска" 
Зухра јусуф ул. "Метохиска" 53; Нешат Џафер ул. 

"Метохиска" 47; Дурија Илми ул. "Метохиска" 47; 
Мисадет Јашар ул. "Б. Буна" 150; Шазије Али ул. "Ме-
тохиска" 48; Гулја Али ул. "Метохиска" 48; Неџо Зе-
кир ул. "Метохиска" 56; Асиба Шаип ул. "Метохиска" 
56; Дагистан Хамза ул. "Метохиска" 12; Сами Хамза 
ул. "Метохиска" 12; Недије Ајро ул. "Метохиска" 12; 
Сиркан Максут ул. "Метохиска" 63; Сабина Максут 
ул. "Методска" 63; Рамиза Сулејман ул. "Метохиска" 
61; Меркез Сулејман ул. "Метохиска" 61; Макфира 
Реџепова ул. "Гвадалахара" 26; Зумрита Џеладин ул. 
"С. Планина" 86; Наџие Азем ул. "Метохиска" 73; Ми-
тат Шаќировски ул. "Метохиска" 62; Весел Шаќиров-
ски ул. "Метохиска" 62; Адвија Саид ул. "Метохиска" 
71; Агим Селмани ул. "Виетнамска" 34; Селман Сел-
мани ул. "Виетнамска" 34; Кадер Селмани ул. "Виет-
намска" 34; Селмани Ќенан ул. "Виетнамска" 34; Ѓул-
тен Љатиф ул. "Виетнамска" 73; Дилавер Сали ул. 
"Виетнамска" 69; Тефик Сали ул. "Виетнамска" 63а; 
Ибадет Сали ул. "Виетнамска" 69; Зубеар Сали ул. 
"Виетнамска" 69; Мендо Асан ул. "Виетнамска" 26; 
Сафет Асан ул. "Виетнамска" 26; Маарем Елмазов ул. 
"Дринска" 1; Шабан Шабан ул. "Дринска" 18; Сулеј-
ман Шабан ул. "Дринска" 18; Тефик Илјаз ул. "Мето-
хиска" 36; Демир Кенан ул. "Метохиска" 36; Ќамил 
Џемал ул. "Рељошестокрило" 1; Соња Неџикова ул. 
"Метохиска" 59; Рамиз Неџип уЛ. "Метохиска" 596; 
Џемаил Реџепов ул. "Гвадалахара" 40а; Сузан Сејфу-
лова ул. "Плачковица" 146; Џемо Зекир ул. "Кипар-
ска" 10; Дејан Мемед ул. "П. Лумумба" 10/1; Јусуф Ме-
мед ул. "П. Лумумба" 10/1; Авише Нуриш ул. "Кипар-
ска" 11; Назмије Ибраим ул. "Кипарска" 20; Алберт 
Јашар ул. "Кипарска" 14; Елизабета Јашар ул. "Ки-
парска" 14; Надира Гани ул. "Кипарска" 3/1; Орхан 
Шабан ул. "Клисурска" 19; Рамадан Ибраим ул. "Ре-
љошестокрило" 5; Хамлет Љатиф ул. "Б. Буна" 118/1; 
Амза Шукри ул. "Б. Буна" 120; Алтан Амза ул. "Б. Бу-
на" 120; Суат Амза ул. "Б. Буна" 120; Хавзи Асанов 
ул. "Кипарска" 11/1/22; Атиџе Весел ул. "Гвадалаха-
ра" 71/а; Аземине Весел ул. "Гвадалахара" 71/1; Јади-
гар Џемаил ул. "Виетнамска" 70; Мустафа Хасан ул. 
"Нов живот" 42а; Незахет Ибрахим ул. "Кипарска" 
23; Сафет Сакип ул. "П. Лумумба" 10/4; Мевлуда Са-
кип ул. "П. Лумумба" 10/4; Фадил П а ј а з и т ул. "П. Лу-
мумба" 10/3; Алима Пајазити ул. "П. Лумумба" 10/3; 
Беаре Селим ул. "Виетнамска" 9; Неџат Бекировски 
ул. "Виетнамска" 2/3; Ѓулбеар Бекировски ул. "Виет-
намска" 2/3; Фатмир Пајазити ул. "П. Лумумба" 10/3; 
Вевки Насуф ул. "Вашингтонска" 115а; Ќефаета Џе-
маловиќ ул. "А. Дворжак" 86; Мухарем Џемаиловиќ 
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ул. "А. Дворжак" 86; Магбуле Ариф ул. "А. Двор-
жак"; Ерѓун Ариф ул. "А. Дворжак"; Хатије Ариф ул. 
"А. Дворжак"; Авдил Ариф ул. "А. Дворжак"; Агрон 
Абазов ул. "Кипарска" 23; Бајрам Курто ул. "П. Лу-
мумба" 5; Фериде Фејзула ул. "П. Лумумба" 7; Роберт 
Рецеп ул. "Виетнамска" 8; Магбуле Мехмед ул. "Дрин-
ска" 36; Џиља Рецеп ул. "Виетнамска" 8/2; Јадигар Џе-
маил ул. "Виетнамска" 70; Шукрија Џемаил ул. "Виет-
намска" 70; Шефкет Ибраим ул. "Виетнамска" 101; 
Тефик Нуредин ул. "Виетнамска" 46; Занетна Весе-
ловска ул. "Виетнамска" 85; Џемиле Алип ул. "Слан 
Дол" 8; Невзат Алил ул. "Слан Дол" 8; Седат Салих 
ул. "Нов живот" 10; Алтна Салих ул. "Нов живот" 10; 
Орфет Саин ул. "Нов живот" 10; Орхан Исмаил ул. 
"Нов живот" 22; Орхан Исмаил ул. "П. Лумумба" 16; 
Јуксел Исмаил ул. "П. Лумумба" 16; Ашмет Садики 
ул. "Морава" 27; Аљисе Садики ул. "Морава" 27; На-
сер Садики ул. "Морава" 27; Адвија СулеЈман ул. "Мо-. 
рава" 25; Шехерезада Сулејман ул. "Морава" 25; Бад-
мир Беќиров ул. "Морава" 196; Џеват Бекиров ул. 
"Морава" 196; КумриЈа Бекиров ул. "Морава" 196; 
Зендел Беќир ул. "Морава" 196; Сузана Беќир ул. 
"Морава" 196; Шаин Таир ул. Т . Лорка" 23; Трајче 
Шабан ул. "Дринска" 48; Јасминка Бајрам ул. "Рељо-
шестокрило" 9; Насер Бајрам ул. "Рељошестокрило" 
9; Шадије Казим ул. "Клисурска" 216; Сафет Суло ул. 
"Клисурска" 216; Сали Јакуп ул. "Клисурска" 25; Пер-
јан Јакуп ул. "Клисурска" 25; Сали Сали ул. "Карбуни-
ца" 24; Мирсат Сулејман ул. "Карбуница" 316; Азис 
Сулејман ул. "Карбуница" 316; Шени Асим ул. "Рељо-
шестокрило" 3; Асип Зекир ул. "Рељошестокрило" 3; 
Ремзија Зекир ул. "Рељошестокрило" 3; Мерза Селим 
ул. "Виетнамска" 46а; Негован Грачански ул. "Мето-
хиска" 24а; Хусеин Зекир ул. "Метохиска" 226; Сеара 
Зекир ул. "Метохиска" 226; Елмаз Зулуфи ул. "Г. 
Лорка" 9; Назире Зулуфи ул. Т : Лорка" 9; Рагбет Ра-
мадан ул. "Ш. Оризари" 103а; Адлан Мустафа ул. 
"Метохиска" 286; Ќумет Мустафа ул. "Метохиска" 
286; Владо Зафировски ул. "Г. Лорка" 50; Бајрам Али-
шан ул. "Метохиска" 45а; Зејнел Бајрам ул. "Г. Лор-
ка" 1; Ахмед Јашар ул. "Метохиска" 34; Мерзуко Бај-
рам ул. Т . Лорка" 1; Решат Бајрам ул. "Г. Лорка" 3; 
Гунеш Бајрам ул. "Нов живот" 9; Хусеин Сали ул. 
"Клисурска" 2; Хусеин Анифа ул. "Клисурска" 2; Усе-
инов Сакип ул. "Клисурска" 2; Авдил Дилавер ул. 
"Волт Дизни" 9; Џемаил Кенан ул. "Клисурска" 19; 
Азис Сулејман ул. "Карбуница" 316; Мирсат Сулејман 
ул. "Карбуница" 316; Сали Себастијан ул. "Кипарска" 
41; Сали Мирсадет ул. "Кипарска" 41; Екрем Фазли 
ул. "Морава" 1; Езелман Шериф ул. "Б. Буна" 116; 
Бајрам Шабан, ул. "Дринска" 48; Зендел Иљаз ул. 
"Мелничка" 246; Неждет Мустафа ул. "Демирхисар-
ска" 48; Рагиповиќ Ѓулизар ул. "Демирхисарска" 48; 
Бедрија Иљаз ул. "Мелничка" 246; Муарем Шерафе-
динул. "Гвадалахара" 29. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основала член 14 од Законот за јавните набав-

ки ("Службен весник на РМ" бр.26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации "Маке-
донски Телекомуникации" објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 114/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ 

НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА МРЕЖА 
НА ОС МЛАДО НАГОРИЧАНЕ - КУМАНОВО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-

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

1.2. Предмет на набавката: Изведување на гра-
дежно-земјани работи за полагање на телефонска 

кабелска месна, мрежа на ОС Младо Нагоричане-
Куманово. 

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документа-
цијата (техничката спецификација). 

1.4. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантицифирање: 
- 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 26. 09. 

2000 година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавното 
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 фи-
зички лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничка-

та спецификација на работите може да се подигне во 
АД "Македонски Телекомуникации "-Дирекција, Ско-
пје, Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој рабо-
тен ден од 10 до 13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничката спецификација е непо-
вратен и изнесува 1.000 денари, на жиро сметка број 
40100-601-409621, даночен број 4030997339640, де-
понент на Стопанска Банка-Скопје. 

. 2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер до-
кументацијата 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 јавните набавки) како гаранција за 
квалитетно работење: 

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

- техничка опременост-опис на техничките пос-
тројки и машини со кои располага и 

- кадровска структура-посочување на технички ли-
ца задолжени за водење и контрола на работите. 

3.3. Понудувачите 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 јавните 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 јав-
ните набавки. 

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

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција на понудите во износ од 2% од вредноста на пону-
дата, во валута на понудата. 

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција од спецификацијата, единечен и вкупна цена и 
вредност за ДДВ. 

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
неопходни за проценка по сите критериуми за избор 
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на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие по-
датоци не се доставени понудата ќе се смета за неком-
плетна. 

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 отворени-
от повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде назначена адресата на 
набавувачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката "документација". 
Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката " понуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" - Дирекција, најдоцна до 26. 09. 2000 година до 12 
часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
предавањето 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 јавните на-
бавки, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на 26. 09. 2000 година, во 10 часот во просториите 
на Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" Скопје, во салата на IV кат. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапува-
ње на понудувачот. 

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

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 112-003 или 070 200-
332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр.26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации "Маке-
донски Телекомуникации" обј авува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 115/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ 

НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МЕСНА МРЕЖА 
СВ. СТЕФАН-ОХРИД 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации "Македон-

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

1.2. Предмет на набавката: Изведување на градеж-
но-земјани работи за полагање на телефонска кабел-
ска месна мрежа Св. Стефан-Охрид. 

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документа-
цијата (техничка спецификација). 

1.4. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантицифирање: 

- 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 26. 09. 

2000 година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавното 
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 фи-
зички лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничка-

та спецификација на работите може да се подигне во 
АД "Македонски Телекомуникации "-Дирекција, Ско-
пје, Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој рабо-
тен ден од 10 до 13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничката спецификација е не-
повратен и изнесува 1.000 денари, на жиро сметка 
број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, 
депонент на Стопанска Банка-Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер до-
кументацијата 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 јавните набавки) како гаранција за 
квалитетно работење: 

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

- техничка опременост-опис на техничките постро-
јки и машини со кои располага и 

- кадровска структура-посочување на технички ли-, 
ца задолжени за водење и контрола на работите. 

3.3. Понудувачите 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 јавните 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 јав-
ните набавки. 

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

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција на понудите во износ од 2% од вредноста на пону-
дата во валута на понудата. 

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција од спецификацијата, единечни и вкупна цена и 
вредност за ДДВ. 

3.6. Понудата треба да ги содржи сите податоци 
неопходни за проценка по сите критериуми за избор 
на најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие по-
датоци не се доставени понудата ќе се смета за ^ком-
плетна. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 
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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 отворени-
от повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде назначена адресата на 
набавувачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката "документација". 
Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката " понуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на АД "Македонски Телекомуника-
ции "-Дирекција, најдоцна до 26. 09. 2000 година до 12 
часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
предавањето 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 јавните на-
бавки, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на 26. 09. 2000 година, во 12 часот во просториите 
на Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуника-
ции "-Скопје, во салата на IV кат. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-
то на понудите потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапува-
ње на понудувачот. 

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

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 112-003 или 070 200-
332. 

Комисија за јавни набавки 

- референци 
- начин на плаќање 

- кадровска структура 
- техничка опременост 

10 
5 
5 
5 

Врз основа на член 14 и член 16 од Законот за јав-
ните набавки ("Службен весник" на РМ бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации 
"МакедонскиТелекомуникации" објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 116/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 

НА РАМКОВЕН ДОГОВОР СО ЕДИНЕЧНИ 
КОЛИЧИНИ (ЦЕНИ) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации "Македонски Телекому-

никации" - Скопје, со седиште во Скопје на улица 
"Орце Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката е: 
набавка, испорака, транспорт, монтажа, испитува-

ње и пуштање во работа на опрема и придружна опре-
ма за обезбедување со ел. енергија на телекомуника-
циони објекти и телекомуникациска опрема за мобил-
ни и фиксни мрежи, реконструкции на ел. инсталации 
и ел. заштити на постојни објекти, изведба на заштити 
од пренапони, гром и опасен напон на допир и др. на 
телекомуникациони објекти и телекомуникациони оп-
рема за мобилни и фиксни мрежи. 

1.3. Вид, количини и останати услови: Дадени во 
тендер документацијата. 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цената на набавката до 50 поени 
- квалитет 25 

1.5. Рок за доставување на понудите: до 20.09.2000 
год. до 12 часот, кога ќе се изврши и јавно отворање 
на понудите. 

1.6. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот 
на прифаќање на понудата. 

1.7. Со избраните најповолни понудувачи ќе се 
склучи рамковен договор за предметната набавка. 

1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лијца. 

1.9. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 
26/98). 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подиг-

не во АД "Македонски Телекомуникации" - Дирекци-
ја, Скопје Сектор за Инвестиции* соба број 222 секој 
работен ден од 8 до И часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува: 

- за домашни понудувачи: 100 ДЕМ во денарска 
противвредност според средниот курс на НБМ на де-
нот на плаќањето, на жиро сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска Банка - Скопје. 

- за странски понудувачи: 100 ДЕМ, на жиро смет-
ка број 40100-620-16-25730522-1950, на АД "Македон-
ски Телекомуникации" во "Комерцијална - Банка" 
А.Д. - Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4, 1000 
Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер до-
кументацијата 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 јавните набавки) како гаранција за 
квалитетно работење: 

- референци - список на главни испораки на стоки 
во последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките пос-
тројки со кои располага понудувачот односно произ-
водителот и мерки што ги презел за обезбедување на 
квалитет, 

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за контрола на квалитетот. 

3.3. Понудувачите 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 јавните набавки; 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација; 

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

Странско правно лице кое се јавува како понуду-
вач доставува сертификат за бонитет со извештај и 
мислење издадено од професионално репрезентатив-
но тело на индустријата, трговијата или на професио-
нално здружение на земјата во кое се наоѓа неговото 
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седиште, односно ревизорски извештај од независна 
ревизорска институција. 

Сите горе наведени документи потребно е да бидат 
доставени во оригинален примерок или истите докол-
ку се фото копија да бидат заверени од страна на но-
тар. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција на понудите во износ од 30 000 ДЕМ - во денарска 
противвредност според средниот курс на НБМ на де-
нот на плаќањето. 

3.5. Понудата треба да содржи единични цени за 
секоја позиција од спецификацијата и тоа без ДДВ, а 
со сите останати давачки, изразени во ДЕМ. 

3.6. Понудата треба да ги одржи сите податоци не-
опходни за проценка по сите критериуми за избор на 
најповолен понудувач од точка 1.4. Доколку тие пода-
тоци не се доставени понудата ќе се смета за неком-
плетна. 

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 отворени-
от повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде назначена адресата на 
набавувачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 
документација и ја носи ознаката "документација". 
Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја 
носи ознаката "понуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање на архивата на АД "Македонски Телекомуника-
ции" - Дирекција, најдоцна до 20.09.2000 год. до 12 ча-
сот, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
предавањето 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 од Законот за јавните на-
бавки, нема.да бидат разгледувани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на 20.09.2000 година, во 12 часот во просториите на 
Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" 
Скопје, во салата на IV кат. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворање-( 
то на понудите потребно е на Комисијата на набавува-
чот да и предадат писмено овластување за застапува-
ње на понудувачот. 

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

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 141-431 или 070 200-
305. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Маке-

донија го утврдува и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2000 

ГОДИНА 

Движењето на цените на мало во Република Маке-
донија во периодот јануари - август 2000 година во од-
нос на просечните цени на мало во првото полугодие 
на 2000 година изнесува 2,8 %. 

Заменик на директорот, 
Насер Мамути, с.р. 
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