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1100. 
Врз основа на член 27 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 1999 година 
(„Службен весник на РМ" бр. 18/99), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 31.05.1999 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ДО 

ЈАВНИТЕ ГЛАСИЛА ЗА 1999 ГОДИНА 
1. Распределувањето на средствата - тековни транс-

фери до јавните гласила во износ од 18 милиони денари 
од разделот 193.01 на Министерството за информации 
потставка 441287, се врши континуирано и во 9 (девет) 
еднакви делови почнувајќи од април 1999 година. 

Трансферот на средствата ќе го врши Министер-
ството за информации согласно Одлуката на Владата 
на Република Македонија бр. 23-2838/1 од 29 декември 
1997 година. 

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

Бр. 23-2604/1 
31 мај 1999 година 

Скопје 
иса. 

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

Врз основа на член 27 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 1999 година 
(„Службен весник на РМ" бр. 18/99), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 31.05.1999 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ПО 

ОСНОВ НА СУБВЕНЦИИ ЗА 1999 ГОДИНА 
I. Средствата - трансфери по основ на субвенции 

(обврски кон издавачите на весници и списанија), за 
1999 година од разделот 193.01 на Министерството за 
информации потставка 444 138 од Буџетот на Репу-
блика Македонија за 1999 година во износ од 80 мили-
они денари, ќе се распределат согласно следниве крите-
риуми: 

1. Финансиско помагање на дневни и неделни инфо-
рмативно политички весници кои значително влијаат 
врз оформувањето на јавното мислење меѓу граѓаните 
во Република Македонија. 

2. Финансиско помагање на дневниот информативно 
политички печат на јазиците на националностите. 

3. Помагање на локалните весници со повеќедецени-
ско опстојување на одделни регионални и локални ин-
формативни простори во Република Македонија. 

4. Помагање на новопојавени и специфични весници 
и списанија кои обезбедуваат унапредување на плура-
лизмот и 

5. Распределување на средствата се врши и во завис-
ност од: 

- Долгогодишно непрекинато и стабилно излегу-
вање на весниците и списанијата; 

- Продадениот тираж; 
- Бројот на вработените, а особено на новинарскиот 

кадар во редакциите и 

- Учеството на користењето на печатарската хар-
тија, репроматеријалите и печатарските услуги во вкуп-
ните трошоци. 

II. Средствата од точка I од оваа одлука се распре-
делуваат на следниве корисници: 

Дневни весници: 
1. НИП „Нова Македонија" АД - Скопје 

(„Нова Македонија", „Флака", „Бирлик", 
„Вечер" и други) 40.400.000 ден. 
2. НИК „Денес" („Македонија денес" 

и „Денес") 5.000.000 ден. 
3. Круг ДОО („Дневник") 5.000.000 ден. 
4. ДПУ „Еребара („Факти") 2.000.000 ден. 

Неделни весници: 

5. ПИНИГД „Наше дело" („Дело") 5.800.000 ден. 

6. ПНИД „Степ" („Фокус") 4.800.000 ден. 

Локални весници: 

7. НИУ „Битолски весник" 
(„Битолски весник") 2.000.000 ден. 
8. НРИО „Наш весник" - Куманово 1.500.000 ден. 
9. „Народен глас" - Прилеп 1.500.000 ден. 

10. „Штипски весник"-Штип 1.000.000ден. 
Специфични весници: 

11. „Мајка и дете" 2.000.000 ден. 
12. НИП „Студентски збор" 
(„Студентски збор") 3.500.000 ден. 
13. НИРО „Просветена жена" („Жена") 3.500.000 ден. 
14. „Македонија" 2.000.000 ден. 

Вкупно: 80.000.000 ден. 
III. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-2613/1 
31 мај 1999 година 

Скопје 

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

1102. 
Врз основа на член 17-б од Законот за промет со 

земјишта и згради („Службен весник на РМ" бр. 36/75, 
41/75, 10/79, 51/88, 38/91 и 4/93), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 31.05.1999 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАМЕНА 
НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 
Член 1 

Во член 1 ред 5 бројот „1878" се заменува со бројот 
„1878/3", а во ред 6, бројот „360" се заменува со бројот 
„368". 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-2608/1 
31 мај 1999 година 

Скопје 
1103. 

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

Врз основа на член 4 од Законот за игрите на среќа и 
за забавните игри („Службен весник на РМ" бр. 10/97 
54/97 и 63/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 31.05.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД 
ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ВО 

1999 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се распоредуваат средствата во износ 

од 60.000.000 денари од игрите на среќа и од забавните 
игри за 1999 година. 

Член 2 
Средствата од член 1 се распоредуваат на: 
Заедница на инвалидски организации на 
Република Македонија 
- за финансирање на програмите наменети 
за хендикепирани лица 41.000.000 

Министерството за млади и спорт 
- масовен спорт 
-врвен спорт 

Црвен крст на Република Македонија 
- за финансирање на програмски цели 

Член 3 

14.000.000 
4.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

За извршување на оваа одлука се грижи Министер-
ството за финансии. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-2647/1 
31 мај 1999 година 

Скопје 

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

1104* 
Врз основа на член 92 од Законот за минералните 

суровини („Службен весник на Република Македонија" 
бр:. 18/99), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 31.05.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА ВИ-
СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОНЦЕСИИ 
ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУ-
ВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ 

СУРОВИНИ 
Член 1 

Со оваа одлука се определуваат критериумите за 
висината на надоместокот за концесија за вршење де-
тални геолошки истражуван>а и експлоатација на мине-
рални суровини. 

Член 2 
Како критериуми за определување на висината на 

надоместокот за концесија за вршење детални ге-
олошки истражувања за концесија за вршење детални 
геолошки истражувања и експлоатација на минерални 
суровини се: видот на минералните суровини, просто-
рот што се користи за вршење на детални геолошки 
истражувања и експлоатација на минералните суро-
вини, времетраењето на користењето на просторот за 
вршење на детални геолошки истражувања и експло-
атација на минералните суровини, начинот на експло-
атацијата во зависност од положбата на минералните 
суровини (површински или јамски), оддалеченост на 
експлоатационото поле од најблискиот сообраќен ин-
фраструктурен објект и остварената добивка од прода-
дената руда. 

Член 3 
Според видот на минералните суровини надоместок 

за концесија за вршење детални геолошки истражу-
вања и експлоатација на минерални суровини се плаќа 
на: 

1. енергетски суровини; 
2. металични минерални суровини; 
3. неметални минерални суровини, украсен камен и 

градежно-технички камен; 
4. скапоцени и полускапоцени камења; и 
5. подземни води. 

Член 4 
Врз основа на критериумите од член 2 висината на 

надоместокот на концесијата за вршење детални ге-
олошки истражувања изнесува и тоа: 

1. Енергетски суровини: 
- за јаглен по 3.000,00 ден./км2 за првата година. 

Наредната година надоместокот за концесијата се зго-
лемува за 50% за колку што се намалува истражниот 
простор од концесијата, а во наредните години по 15% 
за секоја наредна година од преостанатиот истражен 
простор од концесијата; и 

- за геотермална енерпда до 2.500,00 ден./км2 за 
првата година. Наредната година надоместокот за кон-
цесијата се зголемува за 50% за колку што се намалува 
истражниот простор од концесијата, а во наредните 
години по 15% за секоја наредна година од преостана-
тиот истражен простор од концесијата. 

2. Металични минерални суровини 
За металичните минерални суровини по 4.000,00 

ден•/км2 во првата година. Наредната година надоме-
стокот за концесијата се зголемува за 50% за колку што 
се намалува истражниот простор од концесијата, а во 
наредните години по 15% за секоја наредна година од 
преостанатиот истражен простор од концесијата. 

3. Неметални минерални суровини, украсен камен и 
градежно-технички камен 

За неметалните минерални суровини, украсен камен 
и градежно-технички камен по 2.000,00 ден./км2 за 
првата година. Наредната година надоместокот за кон-
цесијата се зголемува за 50% за колку што се намалува 
истражниот простор, а во наредните години по 15% за 
секоја наредна година од преостанатиот истражен про-
стор од концесијата. 

4. Скапоцени и полускапоцени камења 
За скапоцени и полускапоцени камења 500 ден./км2 

годишно. 
5. Подземни води 
За подземни води 3.000,00 ден./км2 годишно. 
Доколку површината на истражното поле е помала 

од еден квадратен километар, надоместокот се пресме-
тува во износ од еден квадратен километар. 
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За секој започнат квадратен километар ќе се плаќа 
надоместок како за цел квадратен километар. 

Член 5 
Висината на надоместокот на концесијата за 

вршење експлоатација на минералните суровини изне-
сува и тоа за: 

1. Енергетски суровини 
- за јаглен 30.000,00 ден./км2 годишно; и 
- за геотермална енергија .20.000,00 ден./км2 го-

дишно. 
2. Металични минерални суровини 
За металични минерални суровини по 25.000,00 ден./ 

км2 годишно. 
3. Неметални минерални суровини, украсен камен и 

градежно-технички камен 
За неметални минерални суровини, украсен камен и 

градежно-технички камен по 10.000,00 ден./км2 го-
дишно. 

4. Скапоцени и полускапоцени камења 
За скапоцени и прлускапоцени камења по 20.000,00 

ден./км2 годишно. 
Доколку површината на експлоатационото поле е 

помала од еден квадратен километар надоместокот се 
пресметува во износ од еден квадратен километар. 

Член 6 
Надоместокот од член 5 на оваа одлука се намалува 

за 50% при јамска експлоатација на минералните суро-
вини. 

Член 7 
Во зависност од оддалеченоста на експлоатационото 

поле од најблискиот сообраќаен инфраструктурен об-
јект, надоместокот од член 5 на оваа одлука се нама-
лува за 0,2% за секој километар оддалеченост на екс-
плоатационото поле од најблиското место за натовар 
на железничка композиција, односно од регионален пат. 

Член 8 
За екплоатацијата на сите минерални суровини од 

член 3 од оваа одлука се плаќа 2% од остварената 
добивка од продадената руда. 

Член 9 
Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 

надоместокот за концесијата се определува со догово-
рот за концесија. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

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

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

Бр. 23-2813/1 
31 мај 1999 година 

Скопје 
1105. 

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

Број 23-1306/1 
25 мај 1999 година 

1106. Скопје 

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

Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонка, на седницата одржана на 
25.05.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ТАКИ 
ДАСКАЛО" - БИТОЛА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно училиште „Таки Даскало" - Битола, 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 21.03.1996 година. 

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

Број 23-1069/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 

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

1107. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-

зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
25.05.1999 година, донесе 

О Д Л У К А ^ 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО СРЕДНО ЗЕМЈОДЕЛСКО УЧИ-

ЛИШТЕ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ" - БИТОЛА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно земјоделско училиште „Кузман 
Шапкарев" - Битола, што го донесе Училишниот одбор 
на седницата одржана на 19.03.19% година. 

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

Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
25.05.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ОРДЕ 

ЧОПЕЛА" - ПРИЛЕП 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Државното средно училиште „Орде Чопела" - Прилеп, 
што го донесе Училишниот одбор на седницата одр-
жана на 7.03.1996 година. 

Број 23-1044/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 
1108 

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

Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонка, на седницата одржана на 
25.05.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ПЕРО 
НАКОВ" - КУМАНОВО 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно училиште „Перо Наков" - Кума-
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ново, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 15.01.1996 година. 

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

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

Број 23-686/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 
1109. 

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за јавното 
правобранителство („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 47/97) и член 46 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/98 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 31 мај 1999 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЈАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Се огласува именување ла јавен правобранител на , 
Република Македонија. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 18 од Законот за јавното 
правобранителство (државјанин на Република Македо-
нија кој ги исполнува општите услови определени со 
закон за засновање на работен однос во државен орган; 
истакнат дипломиран правник со положен правосуден 
испит кој ужива углед за вршење на јавно-правобрани-
телската функција иѓ работно искуство со потврдени 
резултати по положениот правосуден испит на правни 
работи над 12 години), пријавите со потребните доку-
менти да ги поднесат до Владата на Република Македо-
нија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија" и во днев-
ниот печат. 

Број 17-2843/1 . 
31 мај 1999 година 

Скопје 
1110. 

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

Уставниот суд на Република Македонија врз основа 
на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 19 мај 
1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува член 3 став 1 од Одлуката за измену-

вање и дополнување на Деталниот урбанистички план 
на ул. „Карпошева" бр. 41 и 43 со КП-1130 и 1131, бр. 
0806-677, донесена од Собранието на Општина Свети 
Николе на 30.09.1988 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Стево Стојчев од Свети Николе, на Уставниот суд 
на Република Македонија му поднесе иницијатива за 
оцена на уставноста на Одлуката означена во Точката 1 
на оваа одлука, затоа што во член 3 став 1 на оваа 
одлука било предвидено истата да влезе во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Свети Николе" што не било во 
согласност со член 52 став 1 од Уставот на Република 
Македонка. 

4. На седницата Судот утврди дека со член 3 став 1 
од Одлуката е предвидено оваа одлука да влезе во сила 

со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Свети Николе". 

Согласно член 52 став 1 од Уставот на Република 
Македонија законите и другите прописи се објавуваат 
пред да влезат во сила. 

Тргнувајќи од содржината на наведената уставна 
одредба, според мислењето на Судот, јасно произлегува 
обврската дека прописите на единиците на локалната 
самоуправа се објавуваат пред да влезат во сила, од-
носно дека мора да се почитува општиот правен прин-
цип дека пропис или општ акт ќе може да има правно 
дејство и не може да влезе во сила без да се објави. Во 
конкретниот случај, имајќи предвид дека со член 3 став 
1 од Одлуката се предвидува таа да влезе во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
гласник на Општина Свети Николе", Судот оцени дека 
оваа одредба не е во согласност со член 52 став 1 од 
Уставот на Република Македонија. 

5. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исл>ами, д•р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Јован 
Проевски, д-р Стојмен Михајловски, Бесим Селими, и 
д~р Јосиф Талевски. 

У.бр. 16/99 
19 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

1111. 
Врз основа на член 18 и член 63 точка 15 од Законот 

за Народната банка на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/ 
98), Советот на Народна банка на Република Македо-
нија, на 10.06.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛА-

СМАНИ НА БАНКИШТЕ ВО ЈУНИ 1999 ГОДИНА 

1. Денарските пласмани на банките одобрени на сто-
панските субјекти во општествена, приватна и мешо-
вита сопственост и на граѓаните на крајот од јуни 1999 
година, треба да бидат пониски во однос на состојбата 
на истите на 30.04.1999 година за 3,2%. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, како пласмани 
кои не се под ограничување се подразбираат долгороч-
ните денарски кредити одобрени врз основа на намен-
ските денарски депозити на државата, како и долго-
рочни денарски кредити од Националната Агенција за 
развој на мали и средни претпријатија (НЕПА). 

2. Банките можат меѓусебно да го разменуваат неи-
скористениот дел од денарските пласмани до висината 
на дозволената состојба, во согласност со точка 1 од 
оваа одлука. * 

Условите за меѓусебната размена, банките ги дого-
вараат со склучување на договор. 

За износот на разменетиот лимит, банките се 
должни да ја известат Народна банка на Република 
Македонија во рок од два дена од склучување на дого-
ворот со доставување на фотокопија од истиот. 

3. Под денарски пласмани, во смисла на оваа одлука, 
се подразбираат денарските пласмани утврдени во 
точка I од Одлуката за методологијата за утврдување 
на вкупните денарски побарувања на банки и штедил-
ници чиј што пораст се ограничува („Службен весник 
на РМ" бр. 7/97). 

4. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите на оваа одлука, банките ќе и доставуваат на 
Народна банка на Република Македонија декадни и ме-
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6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.06.1999 година. 

О.бр. 02-15/155-99 Претседател-
10 јуни 1999 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" -
СКОПЈЕ 

11. 
Врз основа на член 31 од Статутот на Универзитетот 

„Св. Кирил и Методиј" во Скопје и точка 10, дел II од 
Конкурсот за запишување студенти во прва година, 
Универзитетската управа на Универзитетот „Св. Ки-
рил и Методиј" во Скопје, на 41-вата седница одржана 
на 3 јуни 1999 година, донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО 

УЧЕБНАТА 1999/2000 ГОДИНА 
Член 1 

Со ова упатство се обезбедува единствен пристап во 
толкувањето и примената на одредбите од Конкурсот 
за запишување студенти во прва година и се регулира 
постапката и начинот на работата на Универзитетската 
конкурсна комисија. 

4 сечии извештаи за остварената состојба на денарските 
пласмани. Декадните извештаи се доставуваат во На-
родна банка на Република Македонија два дена по исте-
кот на декадата. Месечните извештаи се доставуваат 
врз основа на книговодствената состојба на тие пла-
смани на крајот на месецот еден ден по рокот предвиден 
за доставување на КН-БИФО (извештај за книговод-
ствената состојба на сметките на банките). 

5. Извештаите од точка 5 на оваа одлука банките ги 
доставуваат според Упатство што го пропишува гувер-
нерот на Народна банка на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила 1со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 01.06.1999 година. 

О.бр. 02-15/154-99 Претседател 
10 јуни 1999 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

1112. 
Врз основа на член 18 и член 63 точка 15 од Законот 

за Народната банка на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/ 
98), Советот на Народна банка на Република Македо-
нија, на 10.06.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛА-

СМАНИ НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ ВО ЈУНИ 1999 
ГОДИНА 

1. Денарските пласмани на штедилниците одобрени 
на стопанските субјекти во општествена, приватна и 
мешовита сопственост и на граѓаните на крајот од јуни 
1999 година, треба да бидат пониски во однос на состој-
бата на истите на 30.04.1999 година за 3,2%. 

2. Штедилниците можат меѓусебно да го размену-
ваат неискористениот дел од денарските пласмани до 
висината на дозволениот лимит, во согласност со точка 
1 од оваа одлука. 

Условите за меѓусебната размена, штедилниците ги 
договараат со склучување на договор. 

За износот на разменетиот лимит (право на пораст 
на денарските пласмани), штедилниците се должни да 
ја известат Народна банка на Република Македонија во 
рок од два дена од склучување на договорот со доставу-
вање на фотокопија од истиот. 

3. Под денарски пласмани, во смисла на оваа одлука, 
се подразбираат денарските пласмани утврдени во 
точка II од Одлуката за методологијата за утврдување 
на вкупните денарски побарувања на банки и штедил-
ници чиј што пораст се ограничува („Службен весник 
на РМ" бр. 7/97). 

4. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите на оваа одлука, штедилниците ќе и доставу-
ваат на Народна банка на Република Македонија де-
кадни и месечни извештаи за остварената состојба на 
денарските пласмани. Декадните извештаи се доставу-
ваат во Народна банка на Република Македонија два 
дена по истекот на декадата. Месечните извештаи се 
доставуваат врз основа на книговодствената состојба на 
тие пласмани на крајот на месецот еден ден по рокот 
предвиден за доставување на КН-БИФО (извештај за 
книговодствената состојба на сметките на банките). 

5. Извештаите од точка 4 на оваа одлука штедилни-
ците ги доставуваат според Упатство што го пропишува 
гувернерот на Народна банка на Република Македо-
нија. 

: Член 2 
Бројот на места за кои Конкурсот е распишан, е 

утврден од страна на Министерството за образование 
во соработка со Универзитетот и високообразовните 
установи. 

Бројот на студентите со поднесување на трошоците 
за студирање (до 15% и до 50% од квотата) е утврден од 
Министерството за образование, на предлог на факул-
тетите во зависност од материјалните, просторните, ка-
дровските и други можности за изведување на наставно-
образовната дејност. 

Член 3 
Високообразовните установи изготвуваат листа на 

сродни факултети и виши школи за запишување и нај-
малку 20 дена пред отпочнувањето на пријавувањето на 
кандидатите оваа листа ја објавуваат на своите огласни 
табли. 

Член 4 
Кандидатите со завршено сродно високо, односно 

вишо образование (студиска група или насока) се запи-
шуваат без полагање приемен испит, надвор од вкуп-
ната квота, според успехот од претходното образова-
ние, а нивниот број може да изнесува најмногу до 10% 
од вкупниот број редовни студенти на соодветниот фа-
култет утврден во Конкурсот. 

Член 5 
Кандидатите од член 4 кои имаат завршено високо 

образование поднесуваат трошоци за студирање во из-
нос од 500 ДЕМ. 

Кандидатите од член 4 кои имаат завршено вишо 
. образование, а се запишуваат на соодветна високообра-
зовна установа за дообразување, односно за стекнување 
на високо образование, не плаќаат, односно трошоците 
за нивното студирање ги поднесува Министерството за 
образование. 

Бројот на кандидатите за запишување на Педагош-
киот факултет „Св. Климент Охридски" во Скопје и 
Педагошкиот факултет „Гоце Делчев" во Штип, кои 
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претходно завршиле педагошка академија, го утврдува 
Министерството за образование. 

Член 6 
Архитектонскиот факултет, Факултетот за ликовни 

уметности и педагошките факултети, на своите огласил 
табли ги објавуваат термините за тестирање на пријаве-
ните кандидати за утврдување на способностите за сту-
дирање во рок од 20 дена пред рокот утврден за пријаву-
вање на кандидатите. 

Резултатите од тестирањето на пријавените канди-
дати за утврдување на способностите за студирање се 
објавуваат на описните табли. Овие тестови се елими-
наторни. 

На педагошките факултети, тестирањето на канди-
датите се врши со бодување од 0-50 поени. Кандидатите 
кои освоиле помалку од 25 поени се елиминирани и не 
се допуштаат на приемен испит. 

Член 7 
Пред отпочнувањето на приемните испити конкурс-

ната комисија е должна да ги објави резултатите од 
пресметувањето на успехот од средното образование, 
со поука дека кандидатите што сметаат дека овој успех 
не им е правилно пресметан, имаат право на приговор 
(во рок од 24 часа од објавувањето), до конкурсната 
комисија. 

Член 8 
Наставно-научните совети на факултетите на кои се 

врши запишувањето на кандидатите за реализација на 
Конкурсот формираат Конкурсна комисија и испитни 
комисии за предметите од предметниот испит. 

Испитните комисии се состојат од три члена од кои 
најмалку два се од областа што е матична за предметот 
што се полага. Во составот на испитните комисии не 
може да има членови што не се избрани во наставно-
научно звање. 

Составот на конкурсните и испитните комисии се 
доставува до Универзитетската конкурсна комисија, 
најдоцна до 25 јуни 1999 година. 

Член 9 
Полагањето на приемните испити се врши писмено 

(исклучиво со пенкало со сина боја), при што треба да 
се обезбеди за испитните комисии кандидатите да бидат 
целосно анонимни. 

Исклучок од горното се факултетите од областа на 
уметностите и Факултетот за физичка култура. 

Член 10 
Составувањето прашања и задачи, односно нивниот 

избор се врши на начин кој обезбедува целосна тајност. 
Бројот на прашањата не смее да биде помал од пет 

прашања, тие треба да бидат јасни и недвосмислени. 
Предметите од приемниот испит се полагаат во вид . 

на тест со заокружување на одговорите на прашањата, 
или на друг за струката соодветен начин што обезбе-
дува анонимност. 

Критериумите* за вреднување на одговорите треба 
да бидат однапред познати. 

Член 11 
По завршувањето на својата работа, испитната ко-

мисија составува записник во кој се констатира бројот 
на пријавените кандидати, бројот на кандидатите што 
го полагале испитот и резултатите што тие ги постиг-
нале. 

Записникот го потпишуваат сите членови на испит-
ната комисија. 

Член 12 
На Педагошкиот факултет во Штип, предметот 

уметност, се состои од два дела, музичка и ликовна 

уметност, а болувањето се врши за секој дел одделно. 
Секој дел од овој испит носи до 15 бода, а се смета дека 
кандидатот го положил испитот, доколку освоил нај-
малку по 5 бода за секој дел. 

Член 13 
Конкуренти комисии ги објавуваат резултатите од 

полагањето веднаш по завршувањето на работата на 
секоја испитна комисија. 

Кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа 
од објавувањето на резултатите од полагањето на пред-
метот. Приговорот се доставува до конкурсната коми-
сија. Конкурсната комисија е должна да ја повика 
испитната комисија и, во соработка со неа да одлучи за 
оправданоста на приговорот. Конкурсната комисија е 
должна својата одлука по приговорот да ја донесе и да 
ја објави во рок од 24 часа од доставувањето на приго-
ворот. 

Доколку кандидатот во определениот рок не под-
несе приговор, во натамошната постапка го губи пра-
вото на приговор во поглед на резултатите. 

. Член 141 

Кандидатот има право на приговор на објавената 
прелиминарна ранг-листа на кандидатите за запишу-
вање. Приговорите се упатуваат до советот - управата 
на високообразовната установа во рок од 24 часа од 
објавувањето на оваа ранг-листа. Приговорите се одне-
суваат само на технички пропусти - грешки направени 
при пресметувањето на бодовите. 

Доколку советот - управата смета дека не може да 
биде свикан и полноправно да одлучува во периодот 
кога се поднесуваат приговори, тој формира посебна 
комисија за приговори и жалби. Со одлуката за нејзи-
ното формирање, треба да биде прецизирано дека сове-
тот - управата ги пренел врз комисијата правата што 
нему му припаѓаат по закон и дека одлуките на комиси-
јата треба да се сметаат за одлуки на советот - упра-
вата. 

Одлуките по приговорите се конечни и се објавуваат 
на огласната табла во предвидениот рок. 

Член 15 
Решението на конкурсната комисија за прием на сту-

дентите, односно конечната ранг листа високообразов-
ните установи, за секој уписен рок, го доставуваат до 
Универзитетската конкурсна комисија. 

Член 16 
Следењето на реализацијата на Конкурсот на висо-

кообразовните установи го врши Универзитетската 
конкурсна комисија. 

Универзитетската конкурсна комисија ја сочинуваат 
7 члена од редот на наставно-научните работници, со 
застапеност на сите наставно-научни области. 

Член 17 
Универзитетската конкурсна комисија непосредно 

пред реализацијата на Конкурсот организира заедничка 
средба со продеканите за настава на високообразовните 
установи и изградува заеднички и единствен пристап во 
спроведувањето на Конкурсот и ова упатство. 

Член 18 
Универзитетската конкурсна комисија ги врши след-

ниве работ: 
- организира работни средби со продеканите за на-

става;, 
- ја следи реализацијата на Конкурсот во поглед на 

почитување на бројот на студентите (во сите катего-
рии), критериумите и условите за запишување; запишу-
вањето вонредни студенти; студенти со поднесување на 
трошоците за студирање; кандидати со завршено 
средно образование во странство; роковите за пријаву-
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ван>е, полагање и запишувана и укажува на евентуал-
ните пропусти и грешки на испитните и конкуренти 
комисии; 

- дава упатства и мислења во текот на реализацијата 
на Конкурсот. 

Член 19 
Доколку Универзитетската конкурсни комисија кон-

статира дека високообразовната установа не го почиту-
вала бројот на студентите финансиран од државата, 
односно објавила конечна ранг-листа со поголем број 
примени кандидати, го известува Министерството за 
образование. 

Доколку Универзитетската конкурсна комисија кон-
статира дека високообразовната установа не го почиту-
вала бројот на студентите, односно објавила конечна 
ранг-листа со поголем број примени кандидати, може 
да донесе одлука за поништување на ранг-листата и тоа 
за бројот кој е надвор од утврдената квота. 

Член 20 
По завршувањето на секој уписен рок, во рок од три 

дена, високообразовните установи до Ректоратот до-
ставуваат прегледи на бројот на пријавените, приме-
ните и непримените кандидати, прикажани по наци-
онална припадност од Република Македонија ,во рам-
ките на државната квота и во категоријата студенти со 
поднесување на трошоците (поени од средното образо-
вание и резултати од полагањето). 

Член 21 
Кандидатите кои имаат засновано работен однос, 

покрај решение - договор за заснован работен однос на 
неопределено време, поднесуваат и пријава од Фондот 
за здравствено и социјално осигурување. 

Лекарските уверенија предвидени со дел III, точка 3 
од Конкурсот мора да бидат издадени од Здравствената 
станица на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во 
Скопје. 

Член 22 
По објавувањето на конечната ранг-листа, високоо-

бразовните установи објавуваат листа на кандидати кои 
ги исполнуваат условите за запишување во категори-
јата студенти со поднесување на трошоците за студи-
рање, односно кои освоиле најмалку 60 поени по сите 
основи, со напомена заинтересираните кандидати да 
поднесат изјава дека се согласуваат во текот на цело-
купното студирање да ги поднесуваат трошоците за сту-
дирање во согласност со конкурсот. 

Член 23 
Студентите со поднесувана на трошоците за студи-

рана, при запишувањето склучуваат договор со високо-
образовната установа за поднесувана на трошоците и 
за меѓусебните права и обврски. 

Член 24 
Министерството за образование го известува Уни-

верзитетот за државите со кои Република Македонија 
има воспоставен реципроцитет за запишување студенти 
во прва година. 

Пред отпочнување на приемните испити Универзи-
тетот ги известува високообразовните установи со кои 
држави или универзитети има воспоставен реципроци-
тет за запишување студенти во прва година и за усло-
вите и критериумите за нивното запишување. 

Член 25 
Кандидатите државјани на РМ кои помалку од че-

тири години од средното образование завршиле во 
странство се запишуваат со полагање приемен испит, 
под истите услови и критериуми како и кандидатите со 

завршено средно образование во Република Македо-
нија и во рамките на квотата утврдена во Конкурсот. 

Начинот на пресметување на успехот од свидетел-
ствата стекнати во странство (претходно нострифици-
рани) го утврдуваат конкурсните комисии на високоо-
бразовните установи во соработка со Универзитетската 
конкурсна комисија. 

Член 26 
За кандидатите државјани на РМ кои дел од сред-

ното образование завршиле во странство, а не се во 
можност да се пријават во текот на првиот уписен рок 
(заради времето на завршување на образованието во 
странство) и за кандидатите со завршена меѓународна 
матура, високообразовните установи организираат 
приемни испити во септемврискиот уписен рок. 

Кандидатите од став 1 на овој член, при пријавува-
њето поднесуваат и доказ за неможноста да се пријават 
во првиот уписен рок. 

Член 27 
Универзитетот ќе објави дополнителен конкурс за 

слободните места за вториот уписен рок. 
Член 28 

Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на РМ". 

Ректор, 
проф. д-р Александар Анчевски, с.р. 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 
ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост по 
тужбата на тужителот Бељуров Мерчес од с. Г. Јабол-
чиште, против тужените Дулиќ Селима, од с.Г.Ори-
зари, сега со непозната адреса на живеење, и Хуско-
виќ Хусеин и Хусковиќ Кадри од с. Г. Оризари. Вред-
ност на спорот 1.000,оо денари. 

Се повикува тужената Дулиќ Селима во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во 
судот. Во спротивно, за привремен застапник ќе и се 
одреди Зоран Лозаноски, дипломиран правник, стру-
чен соработник при Основниот суд во Велес, кој ќе ги 
застапува интересите на тужената во постапката се 
додека таа или нејзин полномошник не се јават пред 
судот. 

Од Основниот суд во Велес, П. бр.80/98. (19065) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 

по тужбата на тужителот Пајазити Али од Гостивар, 
со стан на ул."Панче Попоски" бр.2/1-3 во својство на 
тужител, застапував преку полномошникот Неим Са-
лмани, адвокат од Гостивар, против тужената Паја-
з и т род. Синани Руиде од с. Челопек-Тетовско, сега 
со непозната адреса во Германија. 

Се повикува тужената да се јави во судот, да доста- \ 
ви адреса и да овласти полномошник кој ќе ја заста-
пува во постапката до нејзиното окончување. Во 
спротивно, по истекот на рокот од 30 дена, судот во 
постапката ќе и постави привремен застапник. За 
привремен застапник ќе биде поставена Димитриеска 
Душица, стручен соработник во Основниот .суд во 
Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр.605/98. 
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ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар се води постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителката Фатиме 
Вишај од Дебар, против тужениот Рама Вишај од 
с.Добридол-Клина. СР Југославија, со непозната адре-
са во Швајцарија. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави 
во судот или постави свој полномошник. Во спро-
тивно, судот за привремен застапник ќе го назначи 
Фитим Касапи, стручен соработник, се до завршува-
њето на постапката. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 101/99.(19416) 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Основниот суд во Кавадарци води постапка за раз-

вод на брак по тужбата на тужителот Гелев Влатко од 
Кавадарци против тужената Катлин Ани Окалахан, со 
непознато место на живеење. 

За привремен застапник на тужената се определува 
Петковска Елизабета, адвокат од Кавадарци, која ќе 
ја застапува тужената во постапката се додека истата 
или нејзин поломошник не се јави пред судот. 

Од Основниот суд Кавадрарци, П.бр.204/99(19415) 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Пред Основниот суд во Кавадарци се води граѓан-

ска постапка за развод на брак по тужбата на тужи-
телката Валентина Давчевска, ул "Рајна Соколова" 
бр.4 - Кавадарци, против тужениот Александар Дав-
чевски, со непознато место на живеење. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, за при-
времен застапник му се определува Маја Китанова 
адвокат од Кавадарци, која ќе го застапува во по-
стапката се додека тој или негов полномошник не се 
јави пред судот или Центарот за социјални работи не 
определи старател и за тоа го извести судот. 

Од Основниот суд во Кавадарци,П.бр. 128/99.(19337) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителот Анкица Ав-
рамовска род.Димоска од с. Милетино, против туже-
ниот Сребре Аврамоски од Белград, СРЈ, со непоз-
ната адреса. Вредност на спорот неопределена. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена, сметано 
од денот на објавувањето на оглас, да се јави во су-
дот, ја достави неговата адреса или одреди свој пол-
номошник, кој ќе го застапува пред судот во постап-
ката по овој предмет. Во спротивно по истекот на 
овој рок, судот ќе бара ЦСР - Тетово да му постави 
привремен старател кој ќе се грижи за неговите пра-
ва и интереси во постапката до правосилното завр-
шување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 564/99.(19336) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип во тек е постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителот Тони Пе-
шевски од Штип против тужената Рената Пешевска 
која престојува во Р Хрватска, со непозната адреса. 
Вредност на спорот е 60.000 денари. 

Се повикува тужената Рената Пешевска во рок од 
30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот 
да се јави во Основниот суд во Штип и да достави 
точна адреса или да определи свој полномошник. Во 
спротивно, ќе и биде поставен привремен застапник 
кој ќе ги застапува .нејзините инереси до окончува-
њето на постапката. 

Од Основниот суд во Штип, П. бр.420/99.(1933 8) 

Пред овој суд се веди постапка за сопственост по 
тужбата на тужителот Исмаили Шаин Нафи од Тето-
во, против Демири Ислам Мустафа од Тетово, ул. 
"Вардарска" бр. 14, а сега со непозната адреса во Тур-
ција. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од обја-
вувањето на огласот да се јави во судот или да постави 
застапник. По истекот на овој рок, судот ќе му по-
стави привремен старател кој ќе го води спорот во 
негово име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.430/99.(19417) 

Пред Основниот суд во Штип во тек е постапка за 
утврдување на право на трајно користење и враќање 
во поранешна состојба по тужбата на тужителот Јор-
дан Митев од Штип против тужените Димитар Хаџи 
Поп Митев и Петре Хаџи Поп Митев од Штип, кои 
привремено престојуваат во Белгија, со непозната 
адреса. Вредност на спорот неопределена. 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена, сметано 
од денот на објавувањето на огласот, да се јават во 
Основниот суд во Штип и да достават точна адреса 
на престојувалиште или да определат свој полно-
мошник. Во спротивно, на истите ќе им биде поста-
вен привремен застапник кој ќе ги застапува нивните 
интереси до окончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Штип, П.бр.411/99. (19339) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег.бр. 3298/99, на регистарска влошка бр. 
0200120957-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство и услуги во 
мешовита сопственост "Спринт" Живко и Пламен, 
ДОО, ул. "Маршал Тито" бр. 40, Велес. 

Фирма: Друштво за производство и услуги во 
мешовита сопственост "Спринт" Живко и Пламен, 
ДОО. 

Седиште: Велес, ул. "Маршал Тито" бр. 40. 
Содружници: Живко Туфекчиев од Скопје и Пламен 

Добринов Доков од Бугарија. 
Дејности: 19.30; 22.31; 22.32; 22.33; 24.16; 24.17; 24.65 

25.21; 25,22; 25.23; 25.24; 30.01; 30.02; 31.10; 31.20; 31.50 
31.62; 32.10; 32.20; 32.30; 33.10/1; 33.10/2; 33.20; 33.30 
35.12; 36.11; 36.12; 36.14; 36.50; 36.63; 37.10; 37.20; 45.11 
45.12; 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; 50.30/1; 50.40/1; 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; 51.42/1; 51.43; 51.44; 51.45; 51.47; 51.52; 51.53 
51.54; 51.56; 51.61; 51.62; 51.63; 51.64; 51.65; 51.66; 51.70 
52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24; 52.'25; 52.26; 52 27 
52.32; 52.33; 52.41; 52.42; 52.43; 52.44/1; 52.44/2; 52.44/3 
52.44/4; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48; 52.50; 52.63; 52.72/2 
63.40; 70.31; 71.31; 71.32; 71.33; 71.34; 71.40; 72.20; 72.50 
74.20/2; 74.20/3;74.20/5; 74.40; 74.82; 74.83; 74.84;. 64.20 
22.14; 28.51; 28.52; 50.20; 50.30/2; 51.42/2; надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
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консигнациона продажба, малограничен промет со со-
седните држави. 

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

За обврските преземени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. 

Управители: Живко Туфекчиев со неограничени ов-
ластувања и Пламен Добринов Доков со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18893) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4015/99, на регистарска влошка бр. 020149007-3-03-
000, го запиша во трговскиот регистар организирање-
то на ДОО на Друштво за производство, градежништ-
во, трговија и услуги "ФОНКО ИНТ", Мирче и др, 
ДОО, експорт-импорт, ул. "Пиринска" бр. 23, Скопје. 

Организирање на ДОО со статусна промена-поделба. 
Согласно ЗТТ се основа Друштво за производство, 
градежништво, трговија и услуги "ФОНКО ИНТ", 
Мирче и др. ДОО експорт-импорт, ул. "Пиринска" бр. 
23, Скопје. Се основа врз основа на одлука за поделба 
од 20.03.1999 год. и договор за основање на друштво со 
ограничена одговорност од 20.03.1999 год. 

Содружници се. Мирче Чекреџи, Љупче Трајкоски и 
Милован Ѓеоргиевски. 

Дејност во внатрешен промет е: 21.11; 21.12; 21.21; 
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; 28.11; 28.13; 
28.21; 28.30; 28.40; 28.51; 28.52; 28.61; 28.62; 28.63; 28.71; 
28.72; 28.73; 28.74; 28.75; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 36.40; 
36.50; 45.11; 45.12; 45.21; 45.21/1; 45.21/2; 45.22; 45.23; 
45.24; 45.25; 45.3Ц.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; 52.32; 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; 52.71; 52.72; 52.72/1; 52.72/2; 
52.73; 52.74; 63.30; 63.40; 65.12/3; 70.11; 70.12; 70.20; 
70.31; 70.32; 71.10; 71.21; 71.22; 71.23; 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; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 74.20/3; 74.20/4. 

Во надворешно трговското работење дејноста е: над-
ворешна трговија со прехранбени производи; надво-
решна трговија со непрехранбени производи; посре-
дување и застапување во областа на прометот на стоки 
и услуги; консигнација; реекспорт; туристички услуги; 
малограничен промет со сите соседни земји: СР Југо-
славија, Бугарија, Грција и Албанија; сервисни услуги 
за одржување на увезена опрема и трајни блага за лич-
на потрошувачка; работи на облагородување на стоки 
(преработка, доработка и обработка); прибавување и 
отстапување право на идустриска сопственост и знае-
ње и искуство Нау Хау; меѓународна шпедиција. 

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

За сите обврски во правниот промет со трети) лица 
Друштвото одговара со сите свои средства. 

Љупче Трајкоски се назначува за управител со не-
ограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19003) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4013/99, на регистарска влошка бр. 020149017-3-03-
000, го запиша во трговскиот регистар организирање-
то на ДОО на Друштво за производство, градежништ-
во, трговија и услуги "ФОНКО КЛИМА", Љупче и др,, 
ДОО експорт-импорт, ул. "Пиринска" бр. 23, Скопје. 

Организирање на ДОО со статусна промена-поделба. 
Согласно ЗТТ се основа Друштво за производство, 
градежништво, трговија и услуги "ФОНКО КЛИМА", 
Љупче и др., ДОО експорт-импорт, ул. "Пиринска" бр. 
23, Скопје. Се основа врз основа на одлука за поделба 
од 20.03.1999 год: и договор за основање на друштво со 
ограничена одговорност од 20.03.1999 год. 

Содружници се: Мирче Чекреџи, Љупче Трајкоски и 
Милован Георгиевски. 

Дејност во внатрешен промет е: 21.11; 21.12; 21.21; 
21.23; 21.24; 21.25; 22.Ц; 22.12; 22.13; 22.14; 22.15; 22,21; 
22.22; 22.23; 22.24; 22.25; 22.31; 22.32; 22.33; 28.11; 28.13; 
28.21; 28.30; 28.40; 28.51; 28.52; 28.61; 28.62; 28.63; 28.71; 
28.72; 28.73; 28.74; 28.75; 36.11; 36.12;, 36.13; 36.14; 36.40; 
36.50; 45.11; 45.12; 45.21; 45.21/1; 45.21/2; 45.22; 45.23; 
45.24; 45.25; 45.31; 45.3?; 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; 52.32; 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; 52.71; 52.72;. 52.72/1; 52.72/2; 
52.73; 52.74; 63.30; 63.40; 65.12/3; 70.11; 70.12; 70.20; 
70.31; 70.32; 71.10; 71.21; 71.22; 71.23; 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; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 74.20/3; 74.20/4. 

Во надворешно трговското работење дејноста е: над-
ворешна трговија со прехранбени производи; надво-
решна трговија со непрехранбени производи; посре-
дување и застапување во областа на прометот на стоки 
и услуги; консигнација; реекспорт; туристички услуги; 
малограничен промет со сите соседни земји: СР Југот 
славија, Бугарија, Грција и Албанија; сервисни услуги 
за одржување на увезена опрема и трајни блага за лич-
на потрошувачка; работи на облагородување на стоки 
(преработка, доработка и обработка); прибавување и 
отстапување право на идустриска сопственост и знае-
ње и искуство Нау Хау; меѓународна шпедиција. 

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

За сите обврски во правниот промет со трети лица 
Друштвото одговара со сите свои средства. 

Мирче Чекреџи се назначува за управител со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19004) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4014/99, на регистарска влошка бр. 020149027-3-03-
000, го запиша во трговскиот регистар организирање-
то на Трговското друштво за промет и услуги "ПРК", 
Милован и др., ДОО, ул. "Гевгелиска" бр. 44, Скопје. 

Организирање на ДОО со статусна промена-поделба. 
Согласно ЗТТ се основа Трговското друштво за про-
мет и услуги "ПРК", Милован и др., ДОО, ул. "Гевге-
лиска" бр. 44, Скопје. Се основа врз основа на одлука 
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за поделба од 20.03.1999 год. и договор за основање на 
друштво со ограничена одговорност од 20.03.1999 год. 

Содружници се: Мирче Чекреџи, Љупче Трајкоски и 
Милован Георгиевски. 

Дејност во внатрешен промет е: 21.11; 21.12; 21.21; 
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; 28.11: 28.13; 
28.21; 28.30; 28.40; 28.51; 28.52; 28.61; 28.62; 28.63; 28.71; 
28.72; 28.73; 28.74; 28.75; 36.11; 36.12; 36.13; 36.14; 36.40; 
36.50; 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-; 52.32; 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; 52.71; 52.72; 52.72/1; 52.72/2; 
52.73; 52.74; 63.30; 63.40; 65.12/3; 70.11; 70.12; 70.20; 
70.31; 70.32; 71.10; 71.2̂ 1; 71.22; 71.23; 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; 74.20; 74.20/1; 74.20/2; 74.20/3; 74.20/4. 

Во надворешно трговското работење дејноста е: над-
ворешна трговија со прехранбени производи; надво-
решна трговија со непрехранбени производи; посре-
дување и застапување во областа на прометот на стоки 
и услуги; консигнација; реекспорт; туристички услуги; 
малограничен промет со сите соседни земји. СР Југо-
славија, Бугарија, Грција и Албанија; сервисни услуги 
за одржување на увезена опрема и трајни блага за лич-
на потрошувачка; работи на облагородување на стоки 
(преработка, доработка и обработка); прибавување и 
отстапување право на идустриска сопственост и знае-
ње и искуство Нау Хау; меѓународна шпедиција. 

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

За сите обврски во правниот промет со трети лица 
Друштвото одговара со сите свои средства. 

Милован Георгиевски се назначува за управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19005) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 330/99, на регистарска влошка бр. 
020083027-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
престанокот на ДОО Друштво за производство, 
градежништво, трговија и услуги "ФОНКО" Љупче, 
Мирче и др. ДОО, експорт-импорт, ул. "Пиринска" бр. 
23, Скоп«је. 

Се запишува бришење заради статусни промени со 
поделба на: Друштво за производство, градежништво, 
трговија и услуги "ФОНКО ИНТ" Мирче и др. ДОО, 
експорт-импорт, Скопје со Рег.бр. 020149007-3-03-000. 

Друштво за производство, градежништво, трговија и 
услуги "ФОНКО КЛИМА", Љупче и др. ДОО, 
експорт-импорт, Скопје,-со рег. влошка 020149017-3-
03-000 и Трговско друштво за промет и услуги ПРК, 
Милован и др. ДОО, Скопје, ул. "Гевгелиска" бр. 44, со 
Рег.бр. 020149027-3-03-000. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19006) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1694/98, на регистарска влошка бр. 030024027-4-03-000, 

го запиша во трговскиот регистар Акционерското 
друштво индустрија за градежни материјали "Елени-
ца" ул. "Маршал Тито" бр. 222, Струмица. 

Дејности: 26.40, 26.61; 14.22, 28.12, 45.21/1, 45.25, 45.31, 
45.33, 45.34, 50.20, 28.52, 60.24, 51.21, 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, 
51.55, 51.70, 52.11, 52,12,.52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 32.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, надворешна трговија со непрехранбени 
производи (извоз на сопствено производство-цигли и 
производи од печена глина за градежништвото), 
транспорт на стоки во меѓународниот сообраќај, меѓу-
народна шпедиција, малограничен промет со Грција, 
Бугарија, Албанија и Југославија. 

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

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

Се брише: дипл.инг. Михаил Шарламанов - директор 
со неограничени овластувања. 

Се запишува: дипл.инг. Михаил Шарламанов - прет-
седател на Управниот одбор со неограничени овласту-
вања. 

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешно трговскиот промет е дипл.инг. Михаил 
Шарламанов - претседател на Управниот одбор со не-
ограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип. (19398) 

Основниот суд во Штип, со решението П.Трег. бр. 
87/99, на регистарска влошка бр. 030024027-4-03-000, го 
запиша во трговскиот регистар Акционерското дру-
штво индустрија за градежни материјали "Еленица" 
ул. "Маршал Тито" бр. 222, Струмица. 

Се врши промена на овластено лице за застапување 
на друштвото: 

Се брише Шарламанов Михаил - претседател на Уп-
равниот одбор без ограничувања. 

Се запишува Певкев Никола - претседател на Уп-
равниот одбор без ограничувања. 

Пречистен текст: Певкев Никола - претседател на 
УО без ограничу-вања. 

Од Основниот суд во Штип. (19399) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Со решението на Основниот суд во Охрид Ст.бр. 

786/97 од 06.05.1999 година, отворена е стечајна поста-
пка према должникот ПП "Жабет Комерц" од с. Оро-
вник - Охрид, но истата не се спроведува туку се за-
клучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (18201) 

Основниот суд во Битола со решението Сг.бр. 116/99 
од 28.05.1999 година над Приватното претпријатие за 
трговија на големо и мало увоз-извоз "15-ти Октом-
ври" од Битола, ул ."Бонде Сурлевски" бр.З со дејност 
трговија на мало, со жиро сметка 40300-601-73842 при 
ЗПП Битола отвори стечајна постапка, не ја спроведе 
и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (18202) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.81/99 
од 19.05.1999 година над Приватното претпријатие за 
производство, трговија на големо и мало увоз-извоз 
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ПО "Павтар" од Битола, ул."Довлеџик" бр.79 со деј-
ност трговија на мало, со жиро сметка 40300-601-
437575 при ЗПП - Битола отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (18203) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.72/99 
од 25.05.1999 година над Приватното претпријатие за 
производство и услуги, трговија на големо и мало 
увоз-извоз "ЦЕА" од Битола, ул."Булевар 1-ви Мај" 
бр.268/2 со дејност трговија на мало, со жиро сметка 
40300-601-26315 при ЗПП Битола отвори стечајна по-
стапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (18204) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.111/99 
од 27.05.1999 година над Приватното претпријатие за 
производство, услуги,трговија на големо и мало увоз-
извоз "Рисван пром" од Битола, ул."Даме Груев" бр. 
143 со дејност трговија на мало, со жиро сметка 40300-
601-46124 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (18205) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.115/99 
од 01.06.1999 година над Приватното претпријатие за 
трговија на големо и мало увоз-извоз со до "А.П.О. 
Јоргоматик" од Битола, ул."7-ми Јули" бр.48 со деј-
ност трговија на мало, со жиро сметка 40300-601-8493 
при ЗПП - Битола од Битола ул."Булевар 1-ви Мај" 
бр.268/2 отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битол а. (18206) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр.42/99 
од 28.04.1999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Приватно претпријатие за производство, 
услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз "Зоса-
ра"-Прилеп ПО со седиште на ул."3адарска" бр.42, 
Прилеп запишан во регистарска влошка 1-12436 -
Битола со решение Срег.бр.15/94 од 05.01.1994 година 
на Окружниот стопански суд во Битола со жиро смет-
ка бр. 41100-601-20993 при ЗПП - Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп. (18207) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр.47/99 
од 17.05.1999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Станбена задруга "Симбол" П•О. Прилеп 
со седиште на ул ."Октомвриска" бр1в, Прилеп запи-
шан во регистарска влошка 2-211 со решение Срег.бр. 
1195/91 од 26.06.1991 година на Окружниот стопански 
суд во Битола со жиро сметка бр.41100-601-16588 во 
ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува, но се заклучува согласно чл.64 став 1 од Законот• 
за стечај. 

Од Основниот суд во Прилеп. (18208) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр.52/99 
од 24.05.1999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Земјоделско, трговско, услужна задруга 
"Славел АС“ увоз-извоз - Прилеп ПО со седиште на 
ул."Савка" бр.88 со предмет на работење трговија на 
мало со разни животни продукти, алкохолни пијалаци 
и производи за домашни потреби, запишан во реги-

старска влошка 2-577 со решение Срег.бр.2367/97 на 
Основниот суд во Битола со жиро сметка бр.41100-
601-40370 при ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува, но се заклучува согласно чл.64 став 1 од Законот 
за стечај 

Од Основниот суд во Прилеп. (18209) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд * 
во Сгрумица под Ст.бр.77/99 од 31.05.1999 година е от-
ворена стечајна постапка над ППС "Спинел" од Стру-
мица, но е одлучено Истата да не се спроведува поради 
немање имот на должникот и истата се заклучува. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
•јатија. 

Од Основниот суд во Стру мица. (18247) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
23/99 од 28.05.1999 година, објавува дека се отвара сте-
чајна постапка над стечајниот должник УТП "Демет-
рио" од Кавадарци, ул."Гоце Делчев"бр.4, но истата не 
се спроведува поради немање имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (18343) 

Основниот суд во Кавадарци со решението Ст.бр. 
19/99 од 28.05.1999 година, објавува дека се отвара сте-
чајна постапка над стечајниот должник ПТУПУТ 
"ББС-98" ЦО- Кавадарци, ул."Народна младина", бр.6, 
но истата не се спроведува поради немање, имот на 
должникот. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (18344) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Охрид Ст.бр.9/96 од 03,06.1999 година се дава согла-
сност за отпочнување на постапка за трансформација 
на "Југотутун" А•Д. - Охрид. 

Стечајната постапка отворена против "Југотутун" 
А•Д. - Охрид со решение Ст.бр. 1116/95 и 9/96 од 
27.02.1996 година, од страна на Окружниот стопански 
суд во Битола, се запира. 

Од Основниот суд во Охрид. (18347) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Сгрумица под Ст.бр.40/99 од 02.06.1999 годдина е 
отворена стечајна постапка над должникот ЗГПТЗ 
"Бари" од Радовиш, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот поради 
што истата се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од об-
јавувањето на решението во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (18348) 

Основниот, суд во Тетово објавува дека со решение-
то Ог.бр.61/96 од 03.06.1999 година заклучена е стечај-
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ната постапка спрема стечајниот должник ЗТЗ "19 
Ноември" од Тетово, ул."Илинденска" бб и жиро сме-
тка 41500-601-2255 при ЗПП на РМ - Филијала Тетово. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (18349) 

Стечајниот совет при Основниот суд во Кочани, об-
јавува дека со решението Ст.бр. 525/97 од 09.02.1999 
година, е отворена стечајна постапка над стечајниот 
должник ППС "Дува Пром", с.Русиново - Берово, но̂  
истата не се спроведува и заклучува поради немање 
имот на должникот. 

Од Основниот суд во Кочани. (18350) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1275/97 од 23.04.1999 година се одо-
брува присилно порамнување на должникот Прет-
пријатие "Проимпекс ИПОС Преспа" од Скопје, бул. 
"Македонско-косовска бригада" бр. 7, со жиро сметка 
40100-601-394448 и неговите доверители со следната 
содржина: должникот АД "Проимпекс ИПОС Пре-
спа" од Скопје должен е да ги исплати обврските спре-
ма своите доверители во висина од 60% за две години 
со камата, а времето да тече од денот на склучување-
то на присилното порамнување. 

Ова порамнување има правно дејство и према дове-
рителите на должникот чии побарувања стасале за 
наплата до 23.04.1999 година, како и оние кои не уче-
ствувале во постапката за присилно порамнување, 
како и према доверители кои учествувале во постап-
ката, а чии побарувања се оспорени доколку дополни-
телно истите се утврдат. 

Стечајната постапка према стечајниот должник АД 
"Проимпекс ИПОС Преспа" од Скопје отворена со 
решение на овој суд од 24.09.1997 година се запира. 

Составен дел на ова решение претставува и решени-
јата со кои што се утврдени и оспорени побарувањата 
на доверителите и тоа од 13.10.1998 година; 05.11.1998 
година и 23.04.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (17238) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.1169/97 од 27.05.1999 година го одоб-
ри присилното порамнување помеѓу должникот Тр-
говско претпријатие "Николовски" ДОО - Скопје, ул. 
"Панче Неделковски" бр.8 б и жиро сметка бр$40100-
601-300193 со неговите доверители. 

Со прифатеното присилно порамнување постигната 
е согласност помеѓу должникот и доверителот за ис-
плата на побарувањето на доверителот во износ од 
100% во рок од 3 (три) месеци сметано од денот на 
одобреното присилно порамнување. 

Одобреното присилно порамнување има правно деј-
ство и према доверителите што не учествувале во 
постапката како и спрема доверителите што учеству-
вале во постапката, а чии побарувања се оспорени ако 
дополнително истите се утврдат. 

Отворената стечајна постапка со решение на овој 
суд од 21.10.1997 година над должникот Трговско 
претпријатие "Николовски" ДОО - Скопје, ул."Панче 
Неделковски" бр.8 б и жиро сметка број 40100-601-
300193 се запира. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17279) 

Основниот суд во Кичево со решението Ст.бр.39/99 
од 18.05.1999 година отвори стечајна постапка над дол-
жникот ДПУТ "Ванила-МС" - Кичево, ул."Мехмед 
Мехмеди" бр. 27 но не се спроведува, поради немање 
на стечајна маса за намирување на трошоците на по-
стапката. 

Се заклучува стечајната постапка над должникот 
Друштво за производство услуги и трговија "Ванила-
МС" увоз-извоз Мерсид Мехмеди ДООЕЈ1 - Кичево од 
Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (17429) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст.бр.21/99 од 20.05.1999 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ППУТТ 
"Џовани-96" П•О. од Струмица, но поради немање 
имот на истиот, стечајната постапка е заклучена, од-
носно е одлучено со тоа истата да не се спроведува. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (17430) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст.бр. 60/99 од 24.05.1999 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ИТН 
"Напредок" од с. Дабиље, но е одлучено истата да не 
се спроведе поради немање имот на должникот, пора-
ди што и истата да се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Оснбвниот суд во Струмица. (17431) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст.бр.74/99 од 16.05.1999 година е от-
ворена стечајна постапка над ГПП "Феропроект" од 
Струмица, но е одлучено да се спроведува поради 
немање имот на должникот и истата се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (17432) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Сг.бр.52/99 од 21.05.1999 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ППСТ 
"Кобекс" од Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува, поради немање имот на должникот, зара-
ди што и истата се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица.. (17433) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Сгрумица под Ст.бр.75/99 од 21.05.1999 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПУТП 
"Кубур-компани" од Радовиш, но е одлучено истата се 
заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на прет-
пријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (17434) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр.43/99 
од 11.05.19999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Претпријатие за производство, промет и 
услуги, трговија на големо и мало увоз-из$оз "94/Мар-
фи?\ Прилеп П•О. со седиште во Прилеп на ул."Меч-
кин Камен" бр.86'-А, запишан во регистарска влошка 
бр.1-15130 - Битола со решение Срег.бр. 4623/94 од 
12.12.1994 годин^ на Окружниот стопански суд - Би-
тола со жиро сметка 41100-601-26794 во Заводот за 
платен промет - Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува но се заклучува согласно чл.64, ст.1 од Законот 
за стечај. 

Од Основниот суд во Прилеп. (17435) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр.46/99 
од 17.05.19999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Претпријатие за угостителство, промет и 
услугу "Жабе - Ице комерц" увоз-извоз - Прилеп П•О. 
со седиште во Прилеп на ул."Бистра Планина" бр.За, 
запишан во регистарска влошка бр. 1-17969 - Битола 
со решение Срег.бр. 4413/95 од 15.12.1995 година на 
Окружниот стопански суд - Битола, со предмет на ра-
ботење угостителство и жиро.сметка 41100-601-32676 
во Заводот за платен промет - Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува согласно чл.64, ст.1 од Законот 
за стечај. 

Од Основниот суд во Прилеп. (17436) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр.48/99 
од 24.05.19999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Претпријатие за производство, промет и 
услуги, увоз-извоз "Епсилон" - Прилеп П•О. со седи-
ште во Прилеп на ул."Горги Даж" бр.8, заведен во ре-
гистарска влошка 1-7203 - Битола со решение Срег.бр. 
3934/92 од 05.10.1992 година на Окружниот стопански 
суд - Битола со жиро сметка 41100-601-14242 во Заво-
дот за платен промет - Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува согласно чл.54, ст.1 од Законот 
за стечај. 

Од Основниот суд во Прилеп. (17437) 

Се заклучува стечајната постапка над ТП "Вемак-
95" од Велес, ул."Богдан Прличков" бр. 12 со жиро 
сметка бр.41600-601-49222. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатијата при 
регистрациониот суд - Основен суд Скопје I - Скопје. 

Извод од решението да се објави во "Службен вес-
ник на РМ и на огласната табла во судот. 

Се задолжува стечајниот управник по приемот на 
ова решение да достави до стечајниот совет, завршен 
извештај за работата како и да ги остави печатите на 
чување во судот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (17438) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
133/97 од 27.05.1999 година, објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник 11111 
"Овоштаркооп" од Кавадарци, ул."25-ти Мај" бр.48. 
Со решение на овој суд Ст.бр.67/97 од 27.05.1999 годи-
на се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник ППТТ "Криса" од Кавадарци, ул."Беласица" 
бр.5. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (17439) 

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр. 
39/97 од 17.05.1999 година, објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник "ММГС" 
од Кавадарци, ул."Горски Венец" бр.6. Со решение на 
овој суд Ст.бр.255/97 од 27.05.1999 година се заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ТП "Бос-
фор" од Кавадарци, ул."Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 60. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (17440) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението на поранешниот Окружен стопански суд 
во Скопје, Ст,бр.1669/95 од 20.12.1995 година е отворе-
на стечајна постапка над должникот ГТУП "Ал-Бо-
Инжињеринг" од Скопје, ул."Модест Мусоргски" бр. 
3/2-1. 

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

За стечаен управник е одреден Киро Јакимовски, 
ул."Бахар Моис" бр.1-а, Скопје. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник, без олдагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на ден 30.06.1999 година во 9,00 часот во 
барака бр. 4, соба бр. 8 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (17214) 

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постапки 
но истите не ги спроведе и ги заклучи согласно чл. 64, 
ст.1 од Законот за стечај и тоа: према Приватното 
претпријатие за производство, трговија увоз-извоз, 
угостителство, туризам и услуги "Ленон" - Прилеп со 
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ПО,со седиште на ул."Борис Кидрич"бр.113, Прилеп, 
а со решението Ст.бр.44/99 од 17.05.1999 година и пре-
ма должникот Приватно претпријатие за производ-
ство, промет и услуги "Алпина Комерц" увоз-извоз -
Прилеп со ПО со седиште на ул."Вељко Влаховиќ"бр. 
3/15, а со решение Ст.бр. 51/99 од 24.05.1999 година. 

Од Основниот суд во Прилеп. (17600) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр. 
181/98 од 17.05.1999 година отвори стечајна постапка 
над должникот Производно, трговско и услужно прет-
пријатие "Екс-Херера" увоз-извоз - Прилеп ПО со се-
диште на ул.*Трајко Тарцан" бр.6/11 заведено во реги-
старска влошка бр. 1-17760 - Битола со решение Срег. 
бр.3861/95 од 30.10.1995 година на Окружниот стопан-
ски суд - Битола со дејност производство на волнени 
ткаенини жиро сметка бр.41100-601-33028 во Заводот 
за платен промет - Филијала - Прилеп. 

Стечајната постапка на должникот е отворена на 
ден 17.05.1999 година во 12,00 часот. 

За стечаен судија е определена судијата Татјана Су-
сулеска - член на стечајниот совет, судија во Основ-
ниот суд во Прилеп. 

За стечаен управник е именуван Тодор Пенџов, 
дипл. економист од Прилеп со стан на ул."Кеј 9-ти 
Септември'бр.70-1/10, телефон 098-29-740. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласот во "Слу-
жбен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања 
на адреса кај стечајниот управник. Пријавите да ги до-
стават до стечајниот управник заедно со примероци од 
документите што го докажуваат побарувањата и до-
каз за платена судска такса по пријавата во износ од 
600 денари. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права 
на подвижните предмети на должникот што не се за-
пишани во јавните книги (катастарот) и разлачните 
права на недвижностите што се запишани во јавните 
книги (катастарот) во рок од 15 дена сметано од 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата 
да означат на кој предмет постои разлачното право, 
начинот и основата на засновање на тоа право како и 
обезбеденото побарување. 

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

Отворањето на стечајната постапка да се запише во 
трговскиот регистар, во јавните книги во кои се 
запишани правата врз недвижностите (катастарот) 
како и плавата од индустриска сопственост. 

Се закажуваат рочишта и тоа собир на доверители 
за испитување и утврдување на пријавените побарува-
ња (испитно рочиште) и собрание на доверители (из-
вештајно рочиште) на ден 01.07.1999 година во 12,00 
часот во судница бр. IV во Основниот суд во Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп. (17599) 

Основниот суд во Кичево, со решението Ст. бр.40/99 
од 27.05.1999 година, отвори стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за трговија на големо и. ма-
ло "Ана Мари Пром" од Кичево, ул ."Борис Кидрич" 
бр.53/14 но истата не се спроведува поради немање на 
стечајна маса за намирување на трошоците на постап-
ката. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Претпријатие за трговија на големо и мало 
"Ана Мари Пром" од Кичево, ул."Борис Кидрич" бр. 
53/14, согласно чл.64, ст.1 од Закон за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (17598) 

Основниот суд во Охрид со решението Ст.бр. 1/99 од 
03.02.1999 година отвори стечајна постапка над дол-
жникот ОП "Скопско поле" - Охрид. 

Со решението Ст.бр.1/99 од 05.05.1999 година одоб-
рен е стечајниот план од стечајните доверители, а со 
решение од советот, а по предлог на стечајниот управ-
ник стечајниот план е одобрен. 

Со решението Ст.бр.1/99 од 26.05.1999 година на овој 
суд отворената стечајна постапка се заклучува. 

Се задолжува стечајниот управник Веле Тодороски 
од Охрид, ул."Веле Марков" бр.41, да врши надзор вр^ 
спроведувањето на стечајниот план. 

Од Основниот суд во Охрид. (17597) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ог.бр.69/99 од 27.05.1999 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ППС "Веле-
Промет" од Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и истата се заклучува. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (17596) 

Основниот суд во Струга, со решението Ст.бр.24/99 
од 25.05.1999 година према ПП "Во мендо" од Октиси 
поведе претходна постапка со цел да се утврдат при-
чините за отворање на стечајна постапка. 

За стечаен судија се одредува Мими Нанушеска, 
судија во Основниот суд - Струга. 

За стечаен управник е одреден Мирач Хани, од 
Велешта. 

Рочиште за изјаснување по предлогот за отворање 
на стечајна постапка се закажува за 29.06.1999 година 
во 10,0б часот во Основниот суд во Струга. 

Се повикуваат должниковите должници без одлага-
ње да ги исплатат своите обврски кон должникот. 

Објавата е истакната на Огласната табла во судот 
на ден 25.05.1999 година 

Од Основниот суд во Струга. (17595) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.592/96 од 31.05.1999 година е заклу-
чена стечајната постапка над стечајниот должник 
Земјоделско производно, услужно трговско претпри-
јатие "Јохан", Скопје, ул."Јакупица", нас.Драчево бр. 
И, со жиро сметка бр.40100-601-51724. 

По правосилноста на решението стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (18067) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решенија-
та подолу наведени заклучена е стечајната постапка 
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спрема следните стечајни должници: со решението 
Ст.бр.94/96 од 14.05.1999 година спрема ТП "Тефарм" 
од Тетово; со решението Ст.бр;59/96 од 17.05.1999 го-
дина спрема ПП"Балкан Комерц" од Тетово; со реше-
ние Ст.бр.325/96 од 19.05.1999 година спрема ПП "Бра-
вла" од Тетово; со решението Ст.бр. 195/96 од 28.05. 
1999 година спрема ПП "Контер - X" од Тетово и со 
решението Ст.бр.152/98 од 14.05.1999 година спрема 
ПТУ "Декрис" од Тетово. 

По правосилноста на решенијата стечајните долж-
ници да се бришат од регистарот на претпријатија при 
Основниот.суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (18199) 

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр.60/99 
од 01.06.1999 година отвори стечајна постапка над 
должникот Задружно претпријатие за производство и 
трговија "Бушова Планина" увоз-извоз - Крушево 
П•О. со седиште на ул."Шула Мина" бр.20 во Круше-
во, запишан во регистарска влошка бр.1-18026 - Бито-
ла со решение Срег.бр.4547/95 од 26.12.1995 година на 
Окружниот стопански суд - Битола со предмет на 
работење сточарство, со жиро сметка бр.41110-601-
32767 во Завод за платен промет - Филијала - Прилеп. 

За стечаен судија се определува судијата Татјана 
Сусулеска, судија во Основниот суд во Прилеп. 

За стечаен управник е именуван Атанасови Благо-
ја, од Крушево ул."Нико Доага" бб, телефон 477-800. 

Стечајната постапка на должникот е отворена на 
ден 01.06.1999 година во 12,00 часот. 

Се повикуваат доверителите во рок од 20 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласот во "Служ-
бен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања 
на адреса кај стечајниот управник. 

Се повикуваат доверителите своите разлачни права 
на подвижни предмети и правата на должникот, како 
и разлачните права на недвижностите на должникот 
што не се запишани во јавните книги (катастарот) и 
различните права на недвижностите што се запишани 
во јавните книги во рок од 15 дена сметано од обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги 
пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да оз-
начат на кој предмет постои разлачното право, начи-
нот и основата на засновање на тоа право како и обез-
беденото побарување. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да не ги исполнуваат директно на должникот ту-
ку на стечајниот управник за стечајниот должник. 

Отворањето на стечајната постапка да се запише во 
трговскиот регистар, во јавните книги во кои се запи-
шани правата врз недвижностите (катастарот) како и 
правата од индустриска сопственост. 

Ј1И Д В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.686/99 од 18.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за издавачко-графичка дејност "Хелве-
тика" експорт-импорт ц.о. од Скопје, ул."Иво Рибар 
Лола" бб, со жиро сметка 40100-603-22914. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски Или-
ја, ул."Рузвелтова" бр.54 и тел.741-545. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 
' Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17889) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.594/99 од 21.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "Сивел" увоз-извоз д.о.о. од Ско-
пје, бул."Партизански одреди" бр.37/1, со жиро сметка 
40100-601-332465. , 

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпев-
ски, ул."Христо Чернопеев" бр.1-а и тел.177-801. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 1 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17944) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.542/99 од 19.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Уго-
стителско трговско претпријатие "ГО•ГО 97" ц.о. екс-
порт-импорт од Скопје, ул."Беровска" бр.4-1/18, со 
жиро сметка 40110-601-47868. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18064) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.560/99 од 19.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на стоки и услуги на големо и 

Се закажуваат рочишта и тоа собир на доверители 
за испитување или утврдување на пријавените побару-
вања (испитно рочиште) и рочиште за собрание на 
доверители (извештајно рочиште) за ден 08.07.1999 
година во 11,00 часот во судница голема сала во Ос-
новниот суд во Прилеп. 

Огласот е објавен на огласната табла во судот на 
ден 01.06.1999 година. 

Од Основниот суд во Прилеп. (18200) 
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мало "Профит" п•о. од Скопје, ул."Скопска" бр.9-1/2, 
со жиро сметка 40100-601-308011. 

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

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

Се задолжуваат должниците Да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 

-дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18065) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.484/99 од 20.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско друштво за промет и услуги Владимир "Хеиер" 
Јордан д.о.о. експорт-импорт од Скопје ул."Рајко 
Жинзифов" бр.32 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-387852. 

За ликвидатор се определува лицето Љупчо Попјор-
дановски, ул."Франклин Рузвелт" бр.4/30. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18193) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.627/99 од 27.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско друштво за внатрешна и надворешна трговија, 
производство и услуги "Фиаз-Маг", "Вла-ко" експорт-
импорт и др. од Скопје, ул."Киро Кратев" бр.32-б, со 
жиро сметка 40100-601-413150. 

За ликвидатор се определува лицето Мио др ат 
Николиќ. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18143) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.701/99 од 25.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Цри-
ватно трговско претпријатие "Орхидеа" ц.о. од Велес 
ул."Ордан Џинот" бр.38, со жиро сметка 41600-601-
50844. 

За ликвидатор се определува лицето Пановска Су-
зана од Велес, ул."Ордан Џинот" бр.38. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18246) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.615/99 од 20.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "Прима Сорте-Комерц" од Куманово 
с.Карпош од Куманово со жиро сметка 40900-601-
40505. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Рествска, 
ул ."Алекса Дундиќ" бр. 147-6. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18241) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава дел, т.е. 2500 м2 од недвижноста земјо-
делско земјиште нива, построена на КП бр.582/1, план 
3, скица 10, на место викано "Дуќанџик", класа 4, со 
вкупна површина од 4596 м2, ПЛ бр.711, КО Добрејци, 
за цена од 5.000,00 денари, сопственост на Хаџимано-
ва Ана од с.Добрејци, к.бр.147, Струмица. 

Сите заинтересирани субјекти со право на првен-
ствено купување (заеднички сопственици, сосопстве-
ници, соседи) изјавите за прифаќање на понудата да ги 
достават во писмена форма до нотарот Верица Пано-
ва, ул."Ленинова" бб, Сгрумица, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен ве-
сник на РМ", во спротивно го губат правото на првен-
ство. _ _ _ _ _ (18812) 

Се продава земјоделско земјиште-нива 1/2 една идеал-
на половина од КП бр. 1332 на МВ "Срдарица" нива 3, 
класа целата во површина од 3856 м2 План Уп.бр. 1103-
1652/1 од 15.06 1999 година опишана по ПЛ бр. 484 на 
КО Туденце сопственост на Петковски Арсов Цене од 
Тетово, ул. "Б.Стефановски" бр. 9, за вкупна цена од 
289.200,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 
.Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, 
Тетово. (19472) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на 
КП број 2120/1 во КО Батинци, план 5, скица 9, место 
викано Вакуф, класа 7, со површина од 899 м2, и нива 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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на КП број 2121/3 во КО Батинци, план 5 скица 9, 
место викано Вакуф, класа 5, со површина од 244 м2, 
сопственост на Иванов Никола Дејан од Скопје, за 
цена од 90.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Зорица Пулејкова, ул."Кузман Јосифовски 
Питу" бр.15, ТЦ Скопјанка-Скопје. (18217) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на 
КП бр.1843, дел 2, во КО Мирковци, опишано во ПЈ1 
бр.986 за КО Мирковци, сопственост на Нинослав Ве-
љановски од Скопје, ул."Народен Фронт" бр.З, за цена 
од 55.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Зорица Пулејкова, ул."Кузман Јосифовски 
Питу" бр.15, ТЦ Скопјанка-Скопје. (19095) 

Се продава земјоделско земјиште во атарот на КО 
Беровци, заведено во ПЈ1 бр.196, и тоа нива построена 
на КП бр.184 во место викано "Долно Садово" класа 
4, површина 30.00 ари, сопственост на Трајкоски Лаза-
ров Иванчо од с.Ново Лагово, за цена од 50,00 денари 
од 1 м2. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Марија Ѓорѓиоска, ул."Димо Наредникот" 
бб, Прилеп. (18212) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 
1226, на место викано "Грнички Дол", означена како 
кат.култура-нива, класа 5, вкупна површина од 1119 
м2, за КО Свиништа, по копие од КП бр.1101/312 од 
04.03.1999 година, сопственост на Наумоска Грозда од 
Охрид, за цена од 11.200,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Дескоска Гордана, ул."Македонски Про-
светители" бр.8 во Охрид. (18213) 

Се продава една идеална третина од земјоделско 
земјиште-нива, класа 5, на КП 5001 за КО с.Сапотни-
ца, Демир Хисар, заведена во ПЛ бр.167 за КО Сапот-
ница, на м.в. "Кошаришта", во површина од 1727 м2, за 
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вкупна купопродажна цена од 65.000,00 денари, соп-
ственост на Лозановска-Стојкова Лилјана од Битола, 
ул."ЈНА" бр.7-2/36. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до продавачот Лозановска-Стојкова Лилјана на горе-
назначената адреса, или до нотарот м-р Веселинка 
Здравкова, Битола, ул."Мечкин Камен" бр.20. (18212) 

Се продава лозје од КП 1352 за КО Ѓавато, заведено 
во ПЛ бр.84 за КО Ѓавато, класа 5 чија вкупна повр-
шина изнесува 695 м2, а предмет на купопродажбата се 
350 м2 и тоа јужниот дел од парцелата, за вкупна купо-
продажна цена од 25.000,00 денари, сопственост на 
Ангеловски Благој. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот м-р Веселинка Здравава, Битола, ул. °Ме-
чкин Камен" бр.20. (18216) 

Се продава една-идеална половина од земјоделско 
земјиште-нива, класа 4 на КП 1272 за КО Крклино, за-
ведена во ПЛ бр.565 за КО Крклино на м.в. "Таирови 
Лозја", во површина од 3831 м2, за вкупна купопрода-
жна цена од 46.000,00 денари, сопственост на Илиев-
ски Цане. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Р М \ 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот м-р Веселинка Здравкова, Битола, ул."Ме-
чкин Камен" бр.20. (18218) 

Се продава недвижен имот означен како КП бр• 
5627/1, на место викано "Чекоштина", нива, класа 
во површина од 420 м2, за КО Охрид за цена оА 
50.000,00 денари, сопственост на Стефанија Ѓорѓи ОД 
Охрид ул."Илинденска" бр.5. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве• 
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од д е н о т на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ*» 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. В° 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се д о с т а п 
до нотарот Васил Кузманоски, ул."Македонски Про-
светители" бр.5, Охрид. (18215) 

Се продава недвижен имот означен како КП бр• 
5627/5, на место викано1 "Чекоштина", нива, класа 7 
во површина од 420 м2, за КО Охрид, за цена од 
50.000,00 денари, сопственост на Димоски Јован од 
Охрид, ул."Б.Стојаноски" бр.8. 

4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Васил Кузманоски, ул."Македонски Про-
светители" бр.5, Охрид, (18220) 

Се продава 1/4 (една: четвртина) од земјоделско зем-
јиште, катастарска култура нива, во место викано 
"Сарика" на КП бр.1633-1 во вкупна површина од 2074 
м2, класа 5 за КО Прилеп 2, заведена во ПЛ бр.4659, 
сопственост на Филипоски Киро, ул."Кузман Јосифо-
ски" бр.226 во Прилеп, по цена од 15.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул."Сотка' 
Ѓорѓиоски" бб. ' (18219) 

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на 
КП бр.1140 ПЛ бр. 12/23 м.в."Бачишка Река" нива кла-
са 5, површина од 69 м2, заведена во ПЛ бр.79 за КО 
Бачишта, сопственост на Велиу Зулфија, за купопро-
дажна цена од 3.000,00 ДМ и 1/7 (една седмина) иде-
ален дел од КП бр. 1144 со ПЛ ек. 12/23 "Бачишка Ре-
ка" нива класа 5, сопственост на Мехмеоски Ќаил, за-
ведена во НЛ бр.272 за КО Бачишта, за купопродажна 
цена од 400,00 ДМ. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Иса Ајдини, ул."Гоце Делчев" бб, Кичево 

(18223) 

Се продава земјоделско земјиште-ливада во мв "Гра-
мада, класа 4 со површина од 2023 м2, во КО Богоро-
дица, сопственост на Чавдаров Ристо од Богданци, за 
вкупна цена од 20.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците џ соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр.4, 
Гевгелија. (18222) 

Се продава земјоделско •земјиште во КО Пирава ни-
ва на КП 1952 во м.в. Страиште, класа 4 со површина 
од 782 м2; нива на КП 1959 во м.в. Страиште класа 4 со 
површина од 1713 м2; нива на КП 2556 во м.в. Длбока 

Река класа 3 со површина од 489 м2; нива на КП 2557 во 
м.в. Длбока Река класа 3 со површина од 419 м2; нива 
на КП 2560 во м.в. Длбока Река класа 3, со површина 

од 823 м2; нива на КП 3681 во м.вМучарта класа 2 со 
површина од 1788 м2; нива на КП 4156 во м.в. Мера 
класа 2 со површина Од 1041 м2; лозје на КП 4187 во 
м.в. Чаир Тарласи класа 1 со површина од 1771 м2 и 
нива на КП 4210 во м.в. Чаир Тарласи класа 1 со 
површина од 1143 м2; сопственост на Трајкова Марија 
од с.Пирава, за вкупна цена по договор. 

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

1 Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул."Васо Карајанов" бр.4, 
Гевгелија. (18245) 

Се продаваат парцелите КП бр.1343 со површина од 
од 594 м2, КП бр.1345 со површина од 1258 м2, КП 
бр.1349 со површина од 915 м2, КП бр.1352 со 
површина од 1422 м2, со површина од 371, м2, сите 6 
класа, КО Побожје, сосопственност на Гаковски 
Стојко, Гаковски Кирил и Младеновски Никодин, по 
цена од 100 денари за м2. 

Се известуваат сопствениците, заедничките сопстве-
ници и сосопствениците на граничните парцели, до-
колку сакаат да го користат предимственото право за 
купување, во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот да ја депонираат купопродажната цена во нотар-
ски депозит кај нотарот Ленка Панчевска, со службе. 
но седиште во општина Чаир, Скопје. Во спротивно, 
продавачите ќе ги прода дат на друг купувач. 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 1957 
на м.в. "Жилчески Пат" нива 4 класа во површина од 
803 м2, План Уп.бр.1103-1558/1 од 03.06.1999 година 
опишана по ПЛ бр.57 на КО Лешок, и КП бр. 123 на 
м.в. "Средно Поле" нива 4 класа во површина од 1061 „ 
м2 План Уп.бр.1103-1567/1 од 03.06.1999 година опиша-
на по ПЛ бр.107 на КО Жилче сопственост на Нико-
ловска вд.Петар Мира за вкупна цена од 320.000,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр.76, 
Тетово. (18353) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 163/ 
дел на м.в. "Прпатница" нива 2 класа во површина од 
2839 м2 План Уп.бр.1103-203/1 од 24.01.1999 година 
опишана по ПЛ бр.997 на Желино, сопственост на 
Хасани Шасивара Рефик од с.Желино, за вкупна цена 
од 500.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр.76, 
Тетово. (18354) 
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Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр.1019 
на м.в. "Суви Брест" нива 3 класа во површина од 1946 
м2 План Уп бр.И03-1539/1 од 31.05.1999 година опиша-
на по ПЈ1 бр.73 на КО Пирок сопственост на Џемаили 

/ Ајета Џемаил од с.Пирок за вкупна цена од 428.000,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр.76, 
Тетово. (18355) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 
41-15 ливада од 4 класа на м.в." Драгосија" во површи-
на од 620 м2, заведена во ПЛ бр.130 за КО Добри дол, 
општина Неготино Полошко, сопственост на Мучи 
Фидае од Гостивар, Демири Бедрије од с.Неготино, 
Демири Зулбије од с.Добридол, Ибраими Екрем од 
с.Врапчиште, Ибраими Зулфи од ^Врапчиште и Иб-
раими Мерибе од ^Врапчиште за цена од 500.000,00 
денари. 

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првенстве-
но купување, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротив-
но, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул."Кеј 
Братство" бр.5-А. (18357) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик 
парцела бр.83 во м.в. "Брестот" нива со површина од 
1975 м2 во КО Чифлик, сопственост на Тодоров Лазар 
од Штип, ул. "П.Караѓозов" бр.2-2/3, за цена од 
28.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело, ул."М.Тито" бр.138, Неготи-
но. (18358) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 
за услуги и трговија "Бироекономика" ДОО Скопје. 
Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 
за транспорт трговија и услуги " Рубикан комерц" ц.о. 
увоз - извоз Скопје. (19314) 
Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 
за производство и трговија на големо и мало увоз-
извоз "Буби Мак" д.о.о. Скопје. (19315) 

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 
за промет и услуги /Лоран" ДОО експорт - импорт 
Скопје. (19316) 
Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 

за надворешна и внатрешна трговија "Експорт дрво" 
извоз - увоз ц.о. Скопје; (19318) 
Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 

за производство промет и услуги "Уго - Мото - трејд" 
п•о. експорт-импорт Скопје. (19592) 

Тркалезни печати под назив: Министерство за 
Стопанство - Републички инспекторат за техничка 
инспекција (од 1 до 6) Скопје. 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.0160578 издаден од УВР - Скопје на име 

Рамиќ Сабахудин, ул.4 Јули бр. 12, Љубош, Скопје. 
Пасош бр.853883/96 издаден од УВР - Куманово на 

име Сгојмановски Игор, ул. 11 Октомври бр.25, 
Куманово. (18829) 
Пасош бр.0097488 издаден од УВР Прилеп на име 

.Илиоски Звонко, ул.Стојан ЈошескЈИ бр.2, Прилеп. 
Пасош на име Роза Димирова, ул.Самоилова бр.42/2-

13, Радовиш. (18900) 
Пасош бр.0805486 на име Димишков Горанчо, 

с.Облешево, Кочани. (18905) 
Пасош бр.4б3027 на име Јонузи Фарук, с.Жировница, 

Гостивар. (18906) 
Пасош бр.400215/94 издаден од УВР - Тетово на име 

Вехаби Неждета, ул.К.Ј.Питу бр.113, Тетово. (10029) 
, Пасош бр. 1078426/98 издаден од УВР - Скопје на име 
Димо$ски Марин, ул. 11 Октомври бр.34/5, Скопје. 
Пасош бр.787427 издаден од УВР - Куманово на име 

Алиевска Лејла, ул.Окт.Револуција бр.23/3, Куманово. 
Пасош бр.0890506 издаден од УВР - Скопје на име 

Анреска Славица, ул,Карпош. Востание бр.2/3-10, 
Скопје. (19036) 
Пасош бр. 1185209 на име Мена Лавдрим, с. Биџево, 

Струга. (19043) 
Пасош бр. 1122094/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Кожухаров Тодор, ул.М.П.Јорданов бр.37 б, Скопје. 
Пасош бр.З29857/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Дејан Џеладин, ул.Чегевара бр.103, Скопје. (19064) 
Пасош бр.0284422/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Артан Демири, ул Афуз патина бр.14, Скопје. (19066) 
Пасош бр.0833281 издаден од УВР - Скопје на име 

Рустеми Убејтула, ул.Јајце бр.96, Скопје. (19067) 
Пасош бр.0601289 издаден од УВР - Скопје на име 
Фазли Меметали, ул.Разлошка-9 бр.2-22, Скопје. 
Пасош бр.208548/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Методија Страчков, бул.Ј.Сандански бр.56/2-5, Скопје. 
Пасош бр.1043098/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Адем Хамеди, ул.ССтефкова бр. 175, Скопје. (19099) 
Пасош бр.575768/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Циев Васил, ул.Народен фронт бр.35/18, Скопје.(19100 
Пасош бр.358913/94 издаден од УВР - Осрпје на име 

Циева Оливија, ул. Народен Фронт бр.35/18, Скопје. 
Пасош бр.790856/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Орановски Јонче, ул.Кожуф бр.11, Скопје. (19102) 
Пасош бр.З58140/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Стојановска Снежана, ул.Мајаковски бр.7, Скопје. 
Пасош бр.583801/95 издаден од УВР - Тетово на име 

Амети Џемаил, с.Ново Село 1, Тетово. (19273) 
Пасош бр. 1024959/97 издаден од УВР - Куманово на 

име Рамиз Сакипрвски, ул.Б.Шабани бр.15, Куманово. 
Пасош бр. 1029849/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Бари Паразити, с.Батинци, Скопје. (19362) 

4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 35-Стр. 1961 - ј 
Бр. 35-Стр. 1967 
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Пасош бр.380016/94 издаден од УВР - Тетово на име 
Аљибер Јашари, с.Гајре, Тетово. ' (19400) 
Пасош бр.1069959/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Дурански Славко, ул.Анкарска бр.31/7, Скопје.(19414) 
Пасош бр.246572/94 издаден од УВР - Тетово на име 

Јетмир Љимани, с.Желино, Тетово. (19430) 
Пасош бр.075790 на име Мачоровска Голубинка, 

ул.Ж.Чинго бр.19, Охрид. (19435) 
. Пасош бр.1080090 на име Асановска Аниси, 
ул.Козјак бр.94, Битола. (19436) 
Пасош бр.994302 на име Хасан Кадриу, с.Раковец, 

Тетово. (19437) 
Пасош на име Катерина Попова, ул.К.Неделковски 

бр.16/12, Гевгелија. (194^8) 
Пасош бр.1084055/98 издаден од УВР - Тетово на име 

Адеми Буранедин, ул.Илинденска бр.217/17, Тетово. 
Пасош бр.371856/94 на име Бајрамоски Мемед, 

с.Боровец, Струга, (19503) 
Пасош бр.039599 издаден од УВР - Скопје на име 

Мухамед Незири, с.Сарај, Скопје. (19504) 
Пасош бр.971959/96 издаден-од УВР - Тетово на име 

Дејан Васоски, с.Теарце, Тетово. (19507) 
Пасош бр.564485/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Груевски Тони, бул.В.С.Бато бр.87/2-3, Скопје.( 19508) 
Пасош бр.555039/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Лутви Селмани, с.Шишево, Скопје. (19509) 
Пасош бр.613440 на име Хандари Денис, ул.Петре 

Рафте бр.46, Струга. (19511) 
Пасош бр.514176 на име Агим Мемети, с.Узрмиште, 

Тетово. (19513) 
Пасош бр.697579 на име Митева Лиле, ул.Јанко 

Цветинов бр.6/17, Струмица. (19514) 
Пасош бр. 120436 на име Иљази Ади, с.Ново Село, 

Струга. (19518) 
Пасош бр.0338929 на име Костова Наташа, ул.Димче 

Лахчански бр.53/21, Битола. (19524) 
Пасош бр.0998826 на име Бекиров Петрим, ул.7 

Ноември бр. 111, Охрид. (19529) 
Пасош на име Шасивар Адем, с.Џепчиште, Тетово. 
Пасош на име Асани Индира, с.Велебрдо, Гостивар. 
Пасош бр.1224383 издаден од УВР - Тетово на име 

Рами Сејди, с.Озормиште, Тетово. (19549) 
Пасош бр.1045170/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Јаневски Душко, бул.Маркс и Енгелс бр.1/8-6, Скопје. 
Пасош бр.0004640 на име Јашаров Ферда, 

ул.Косовска бр.59, Штип. (19660) 
Свидетелство на име Сулејмани Едиз, Тетово. (18158) 
Свидетелство на име Костов Коста,Штип. (18160) 
Свидетелство на име Зеќири Абдулкерим,'Тетово. 
Свидетелства за V, VI и VII одделение на име Арбен 

Рушити,Тетово. (18195) 
Свидетелство на име Хамије Јакупи,Тетово. (18196) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 
"Браќа Рамиз Хамид" Скопје на име Сефедин Себас-
тијан^Скопје. (18361) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 
"Бајрам Шабани"- с.Кондово - Скопје на име Невзат 
Јусуфи,с. Кондово,Скопје. (1836Ѕ) 

Свидетелство за VIII,одделение,издадено од ОУ во 
с. Гумалево - Скопје на име Нафит Сулејмани, с. Гу-
малево,Скопје. (18367) 

Свидетелство за V одделение,издадено од ОУ "Коле 
Неделковски" - Скопје на име Никола Миновски, 
Скопје. (18369) 

Свидетелство за VIII одделение,издадено од на име 
Ај дур аи Аиди,Тетово. (18417) 

Свидетелство за V одделение,издадено од на име 
Јованова Роза,Радовиш. (18421) 

Свидетелство на име Алиеска Таншет,Прилеп. 
Свидетелство на име Петрова Киро Грозде,Велес. 
Свидетелство на име Младеновска Дејанка,Свети 

Николе. (18429) 
Свидетелство име Рамадани Џемил е,Гостивар. 
Свидетелство надиме Мухамед Елези,Тетово. 

Свидетелство за VI одделение,издадено од ОУ "Дедо 
Иљо Малешевски"-Берово на име Трајчовска Марија, 
Берово. (18469) 

Свидетелство за V одделение,издадено од ОУ. "Дедо 
Иљо Малешевски"-Берово на име Аврамска Хри-
стина,Берово. (18472) 

Свидетелство на име Ибраим Емини,Тетово. (18490) 
Свидетелство на име Емин Емини,Тетово. (18491) 
Свидетелство на име Абаз Емини,Тетово. (18492) 
Свидетелство на име Далибор Величковски,Крива 

Паланка. (18494) 
Свидетелство на име Агим Адеми,Куманово. (18498) 
Свидетелство на име Јорданов Бобан,Велес. (18500) 
Свидетелство на име Тасев Перо,Штип. (18502) 

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ"Браќа Рамиз 
Хамид" Скопје на име Шакир Кемал, Скопје. (18800) 
Свидетелство за 5 одд. издаден од ОУ "Браќа Рамиз 

Хамид" Скопје на име Коцевска Јулија, Скопје.( 18807) 
Свидетелство за 7 одд. издаден од ОУ "Братство" -

Скопје на име Берат Сејдиу, Скопје. (18831) 
Свидетелство на име Рами Муртезани, Тетово.(18834) 
Свидетелство за 3 клас издадено од МБУЦ "Илија 

Николовски - Луј" Скопје на име Кичевска Марија, 
Скопје. (18876) 
Свидетелство за 1 год. издадено од тим "Панче 

Арсовски" Скопје на име Мифтари Фљамуре, Скопје. 
Свидетелство за 5 одд. издаден од ОУ "Стиф Наумов" 

Скопје на име Бојан Казанковски, Скопје. (19002) 
Свидетелство за положен завршен испит издадено од 

МУЦ "Никола Штејн" Тетово на име Озлем Енѓуллу, 
Скопје. (19007) 
Свидетелство на име Настов Роберт, Велес. (19015) 
Свидетелство за 8 одд. на име Николов Добре, Велес. 
Свидетелство за 8 одд. на име Стојковски Гагарин, 

Велес. (19017) 
Свидетелства за 1,2 и 3 год. на име Ацески Оливер, 

Прилеп. „ (19018) 
Свидетелство за 5 одд. на име Спиркоска Милена, 

Прилеп. (19019) 
Свидетелство за 6 одд. на име Моника Веселкоска, 

Прилеп. (19020) 
Свидетелство за 1 год. на име Милковска Сунчица, 

Кр.Паланка. (19021) 
Свидетелство на име Ангелески Пецо, Прилеп.( 19022 

, Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ во с.Рашче -
Скопје на име Зебери Хоџа, с.Рашче, Скопје. (19023) 
Свидетелство за 2 год. на име Чавкоска Даниела, 

Прилеп. (19026) 
Свидетелство за 1 год. на име Наумческа Билјана, 

Прилеп. (19028) 
Свидетелство за 4 клас на име Трајчевски Јован 

Кире, Ресен. (19037) 
Свидетелство за 6 одд. издаден од ОУ "Кочо Рацин" 

Скопје на име Мирко Ицев, Скопје. (19038) 
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Свидетелство за 3 клас на име Димитровска 
Далибор Вања, Ресен. (19039) 
Свидетелство за 1 клас на име Нанчовска Коста 

Билјана, Ресен. (19040) 
Свидетелство зд 8 одд. на име Фаик Коници, 

с.Радуша, Тетово. (19042) 
Свидетелство од на име Верица Тренчева, Штип. 
Свидетелство на име Јованоска Надица, Тетово. 
Свидетелство на име Милошев Сашко, Кочани.(19058 
Свидетелство на име Милошев Сашко, Кочани.(19059 
Свидетелство за положен завршен испит издаден од 

АСУЦ "Боро Петрушевски" Скопје на име Неделков 
Лазар, Скопје. (19062) 
Свидетелство за 7 одд. издаден од ОУ "Блаже 

Конески" Скопје на име Ана Мачева, Скопје. (19078) 
Свидетелство за 5 одд. издаден од ОУ "Бајрам" 

Шабани" с.Кондово - Скопје на име Бедрије Бериша, 
Скопје. (19079) 
Свидетелство за 6 одд. издаден од ОУ "Невена 

Ѓеоргиева Дуња" Скопје на име Стојчевски Драган, 
Скопје. (19139) 
Свидетелство издаден од ГМЦ "Чеде Филиповски 

Даме" Скопје на име Петрушевски Стојан, с.Страцин, 
Кратово. (19269) 
Свидетелства за 1,2,3 и 4 год. и Диолома издаден од 

тим. Зеф Љуш Марку" Скопје на име Фазлиов Тефик, 
Скопје. (19271) 
Свидетелство за 6 одд. издаден од ОУ" Кирил и 

Методија " с.Стајковци - Скопје на име Иваноска 
Габриела, Скопје. (19277) 
Свидетелство на. Чиме Усеинов Сабри, Радовиш.(19317) 
Свидетелство на име Момироска Весна, Прилеп. 
Свидетелство на име Домнин Вјачеслав, Прилеп. 
Свидетелство на име Тоневски Златко, К.Паланка. 
Свидетелство на име Денковска Сања, Куманово. 
Свидетелство на име Тонев Тони, Штип. (19413) 
Свидетелство на име Боклија Бешири, Гостивар. 
Свидетелство на име Беклије Бешири, Гостивар. 
Свидетелство на име Авни Куки, Тетово. (19456) 
Свидетелство на име Веби Абдиу, Тетово. (19459) 
Свидетелства за 1 и 2 год. на име Авни Куќи, Тетово. 
Свидетелство на име Билјана Лајлушева, Велес. 
Свидетелство на име Беким Ракипи, Тетово. (19464) 
Свидетелство на име Сафет Сејфулаи, Тетово. (19466 
Свидетелство на име Митева Ксенија, Штип. (19470) 
Свидетелство на име Стошиќ Фросина, Куманово. 
Свидетелство на име Гоцевска: Маја, Делчево. (19473) 
Свидетелство на име Баље Мустафа, Кочани. (19489) 
Свидетелство на име Хасани Халид Саније, Тетово. 
Свидетелство на име Данијела Стојаноска, Тетово. 

"Свидетелство на име Насир Заркози, Гостивар.( 19502 
Свидетелство за 7 одд издаден од ОУ "Сами Фраша-

ри" с.Глумово - Скопје на име Бејтула Блерим,Скопје. 
Свидетелство на име Асани Шеназије, с.Неготино, 

Гостивар. (19548) 
Свидетелство на име Беќири Сали, Тетово. (19558) 
Свидетелство на име Бекири Ре^фик, Тетово. (19560) 
Свидетелство на име Рахиде Садики, Тетово. (19561) 
Свидетелство на име Мустафи Лирије, Тетово. (19570 
Свидетелство на име Шафкуловска Ана, Прилеп. 
Свидетелство на име Николовски Илчо, Делчево. 
Свидетелство на име Таиров Ибраими, Радовиш. 
Свидетелство на име Стефановски Сашко, , 

К.Паланка. (19581) 

Свидетелство на име Ангеловски Ивица, К.Паланка. 
Свидетелство на име ивановска Виолета, Куманово. 
Свидетелство на име Рами Мустафа, Куманово. 
Свидетелство на име Исени Ѓултен, Куманово. 
Свидетелство на име Афродита Амиле, Куманово. 
Свидетелство на име Јунисовски Шпреса, Куманово. 
Свидетелство на име Миовска Василка, Велес. (19605 
Свидетелство на име Делиќ Харедин, Велес. (19608) 
Свидетелство на име Домазетовска Ана, Битола. 
Свидетелство на име Осман Рамадан, Тетово. (19613) 
Свидетелство на име Фиданчо Здравков, Кочани. 
Свидетелство на име Ајрули Идафете, Гостивар. 
Свидетелство на име Ибраими Мејреме, Гостивар. 
Свидетелство на име Крнческа Весна, Прилеп.(19623 
Свидетелство на име Александрова Александра, 

Тетово. (19677) 
Свидетелство на име Стојанова Мира, Делчево. 
Свидетелство на име Мендов Фатмир, Делчево. 
Индекс бр.7055 издаден од Природно Математички 

Факултет - Скопје на име Димитров Дамјан, Скопје. , 
Диплома на име Таневска Тања, Куманово. (18155) 
Диплома на име Исени Исак, Тетово. (18437) 
Чекови од тековна сметка бр.521883 чек од 02495469 

до 02495473 издаден од КИБ АД - Куманово на име 
Пасковски Стојчо, ул.Петар Драпшин - 2, Куманово. 
Чекови од тековна сметка бр.6434901 чек од бр. 

3260925 до 3260934 издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Балев Киро, Скопје. (18810) 
Чекови од тековна сметка бр.2849615 чек од 

бр.3360364 до 3360370 издаден од Поштанска штедил-
ница - Скопје на име Пирковиќ Среќан, Скопје.(18835) 
Чекови од тековна сметка бр.0131442-71 чек од 

бр.4710821 до 4710827,4710813 и 4710814 издаден од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Салихи Сали, , 
Скопје. (19031) 
Чекови од тековна сметка бр.564816 чек бр.1660858 

до 1660863 на име Стојчов Добре, Кочани. (19044) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Крстевски 

Александар, Скопје. (18811) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Весова 

Даниела, Скопје. (18813) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Демиров 

Ајваз, Скопје. (18816) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Асани 

Стојче, Скопје. (18817) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Тоска 

Арија, Скопје. , (18828) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Киковиќ 

Желимир, Скопје. (18832) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Мицевска 

Петкана, Скопје. (18836) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Грозда-

новски Зоран, Скопје. (18838) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Сејдини 

Адеми, с.Копаница, Скопје. (18971) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Идриз 

Исмет, Скопје. (19009) 
Работна книшка издадена од на име Димеска 

Мирјана, Прилеп. (19011) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Богески 

Звонко, Скопје. (19032) 
Работна книшка на име Миленков Страхил, Штип. 
Работна книшка на име Наум Радевски, Битола. 
Работна книшка на име Талевски Илија, Битола. 
Работна книшка на име Николоска Слабана, Кичево. 
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Работна книшка на име Јусуфи Навзат, Стругар19050 
Работна книшка на име Ангелова Васка, Блатец, 

Виница, (19052) 
Работна книшка на име Трајчов Горанчо, Кочани. 
Работна книшка на име Мемеди Ремзи, Тетово.( 19054 
Работна книшка издадена од Скопје на име Неделков 

Лазар, Скопје. (19061) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Николоски, 

Стефан, Скопје. (19076) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Пановска 

Елизабета, Скопје. (19083) 
Работна книшка издадена од Белград на име 

Ранковиќ Биљана, Скопје. (19107) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Томе 

Аврамовски, Скопје. (19131) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Тешевска 

Васка, Скопје. (19255) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Рецепи 

Кемаил, Скопје. (19272) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Сашо 

Видески, Скопје. (19310) 
Работна книшка издаден од Скопје на име 

Василевски Сашо, Скопје. (19429) 
Работна книшка издаден од Вуковар на име 

Тодоровиќ Гордана,, Скопје. (19432) 
Работна книшка име Ѓоргиев Тони, Велес. (19443) 
Работна книшка на име Салији Феим, Тетово. (19444) 
Работна книшка на име Енвер Џафери, Тетово. 
Работна книшка на име Абдулоски Садат, Кичево. 
Работна книшка на име Ампов Васе, Кратово. (19447) 
Работна книшка на име Адеми Назми, Куманово. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Трајче 

Симоновски, Скопје. (19506) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Хаљиљ 

Абдуљи, Скопје. (19510) 
Работна книшка на име Карталица Горица, Битола. 
Работна книшка на име Драгана Велкоска, Охрид. 
Работна книшка на име Николовски Диме, Куманово. 
Работна книшка на име Музафер Исуфи, Куманово. 
Работна книшка на име Николовски Илчо, Берово. 
Работна книшка на име Паноска Олга, Прилеп. 
Работна книшка на име Митров Зоран, Гевгелија. 
Работна книшка на име Куртеши Розија, Кичево. 
Работна книшка на име Бојаноски Марјан, Кичево. 
Работна книшка на име Лимани Шабан, Тетово. 
Работна книшка на име Шкартов Јане, Велес. 
Ученичка книшка за 1 год. издаден од Ж У Ц "Владо 
Тасевски" Скопје на име Димов Станислав, Росоман, 
Кавадарци. (18978) 
Ученичка книшка на име Јордановски Мирослав, 

Куманово. (19454) 
Ученичка .книшка издаден од зем. учил.мБраќа 

Миладиновци" Скопје на име Серафимовска Оливера, 
Скопје. (19596) 
Диплома издадена од екон.учил."Борис Кидрич" 

Скопје на име Крстевски Алексадар, Скопје. (19008) 
Диплома на име Попов Никола, Велес. (19012) 
Диплома на име Фросина Станиќ; Куманово. (19055) 
Диплома бр.1505 издаден од Медицински Факултет -

Скопје на име Видев Никола, Скопје. (19077) 
Диплома на име Беким Ракипи, Тетово. (19449) 
Диплома на име Јосифов Николче, Велес. (19453) 
Диплома на име Рецепи Миранда, Тетово. (19625) 
Диплома на име Миловановски Горан, Тетово. (19632) 
Диплома на име Концулова Благица, Штип. (19676) 

Решение за регистрација на претставништво издаден 
од Министерство за надворешни работи - Скопје на 
име Балкан Бабилон, Скопје. (19041) 
Возачка дозвола на име Митровски Славе, с.Зрновци, 

Кочани. (19441) 
Меѓународна возачка дозвола на име Митровски 
Славе, с.Зрновци, Кочани. (19442), 
Уверение за Одобрување бр.236 од 01-10-98 год и 
уверение бр.337 од 07-04-99. издаден од Царинарница 
Скопје на име "Ас - Транс ", Велес. - (19010) 
Оглас за намалување на основната главнина на име 

Стил - РВ Весна и др. ДОО, Скопје. (19051) 
Даночна картичка бр.4030994129180 издаден од 

Управа за приходи Скопје на име ПТУ "Гоко" Скопје. 
Уверение за пекарница на име Шабан Зилфу, 

Гостивар. (19652) 
Решение бр.13-7047 од 25.11.1985 год. издаден од СЗД 

"Оаза" Тетово на име Мисими Емине, ул.Б.Миладино-
ви 6р.172, Тетово, (18907) 
Чекови од тековна сметка бр. 109644-53 чек од бр. 

2441974 до 2441986.издаден од Комртцијална банка АД 
Скопје на име Трајковска Елизабета, Скопје. (19195) 
Чекови од тековна сметка бр. 132805-48 чек од бр. 

4716190 до 4716204. издаден од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Ристиќ Наташа, Скопје. (19220) 
Чекови од тековна сметка бр. 1996401 чек бр. 2313620 

до 2313625. издаден од Поштанска штедилница на име 
Диневска Петкана, Скопје. (19418) 
Чекови од тековна сметка бр.133709-61 чек од бр. 

149132 до 149147. издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ѓорѓиев Блаже, Скопје. (19428) 
Чекови од тековна сметка бр. 11098407 чек бр.3226857, 
3226858 и 3226859. издаден од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ристова Виолета, Скопје. (19431) 
Чекови рд тековна сметка бр.6913/06 чек бр.501358 и 

501360 на име Стоева Ратка, Штип. (19439) 
Чекови од тековна сметка бр.5570913 чек од бр. 

2308184 до 2308190 издаден од Поштенска штедилница 
на име Димитровски Тихомир, с.Сараќино, Тетово. 
Чекови од тековна сметка бр.5533-12 издаден од 

Стоданска банка АД Скопје филијала Штип на име 
Бојкова Естирка,Штип. ; (19539) 
Чекови од тековна сметка бр.9512/31 издаден од 

Стопанска Банка АД Скопје филијала Штип на име 
Иванова Данче, Штип. (19546) 
Чекови од тековна сметка бр.13107602 чек бр.4306940 

и 4306941. издаден од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Ацески Маријана, Скопје. (19593) 
Воена книшка бр.Д-030844 на име Трендов Стојан, 

Кочани. (19635) 
ОГЛАСИ ЗА НАМЕРАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 

ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 
Врз основа на член 204 од Законот за трговските 

друштва, содружниците на друштвото за трговија на 
големо и мало СТИЛ-РВ Весна и др. Д.О.О. увоз-извоз 
Скопје, со седиште на ул. „Ѓорче Петров" бр. 12-а на 
ден 01.06.1999 година донесоа Одлука за намалување на 
основната главнина на друштвото и го објавуваат след-
ниот 

О Г Л А С 
ЗА НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА 

ГЛАВНИНА 
1. Содружниците на друштвото за трговија на го-

лемо и мало СТИЛ-РВ Весна и др. Д.О.О. увоз-извоз 
Скопје, ул. „Ѓорче Петров" бр. 12-а објавува дека има 
намера да ја намали основната главнина на друштвото 



16 јуни 1999 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 35-Стр. 1961 

така што досегашната основна главнина во износ од 
606.800,00 денари или 19.574 ДЕМ, ќе се намали на 
износ од 155.000,00 денари или 5.000 ДЕМ. 

2. Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања во рок од 90 дена сметано од денот на 
објавувањето на огласот на адреса: Друштво за трго-
вија на големо и мало СТИЛ-РВ Весна и др. Д.О.О. 
увоз-извоз Скопје, ул. „Ѓорче Петров" бр. 12-а. 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА 
ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И 
НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за транс-
формација на претпријатијата со општествен капитал 
(„Сл. весник на РМ" бр. 38/93), а во врска со член 4 од 
Законот за трансформација на претпријатијата со опш-
тествен капитал, ЗРО „Дебарски Бањи" - Дебар обја-
вува 

О Г Л А С 
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ ПОБАРУВАЊАТА ОД 

ЗРО „ДЕБАРСКИ БАЊИ" - ДЕБАР 

1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и 
нивните наследници (државјани на Република Македо-
нија) да ги пријават нивните побаруван>а од ЗРО „Де-
барски Бањи" - Дебар во согласност со членовите 33 и 
34 од Законот за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. 

2. Пријавуван>ата на побарувањата да се достават на 
образец пропишан од Агенцијата на Република Маке-
донија во согласност со член 35 од Законот за транс-
формација на општествениот капитал, односно во со-
гласност со Правилникот за формата и содржината на 
образецот за барањето за заштита на правата на пора-
нешните сопственици и нивните правни наследници во 
постапката за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал („Сл. весник на РМ" бр. 3/94) и да 
се достават до ЗРО „Дебарски Бањи" - Дебар и до 
Агенцијата за трансформација на претпријатијата со 
општествен капитал. 

3. Седиштето на ЗРО „Дебарски Бањи" - Дебар е во 
Дебар. 

4. Рок на доставување на побарувањата е 60 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на 
РМ". 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал на АД Чели-
чен див и гранулат „Железник" с. Сапотница - Демир 
Хисар 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 24.05.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа во с. Сапотница во време 
од 6.30 до 14.30 часот. 

(8584) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Мини-
стерството за здравство - Фондот за здравствено осигу-
рување - Скопје објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 02-3925/1 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Министерството за здрав-
ство - Фонд за здравствено осигурување ~ Скопје. 
2. Предмет на набавката е снабдување со масло за го-
рење на здравствените организации во Република Ма-
кедонија, и тоа: 

1. мазут 
2. екстра лесно - ЕЛ. 

3. Спецификацијата со количините и видот на маслото 
за горење, здравствените организации и седиштето на 
здравствените организации, дадени се во тендерска до-
кументација. 
4. Тендерската документација може да се подигне во 
Архивата на Фондот за здравствено осигурување, соба 
бр. 15, ул. „50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен 
ден од 10,00 до 14,00 часот. 
5. Право на учество имаат сите правни и физички лица 
во Република Македонија. 
6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавни на-
бавки. 
7. Рокот на важењето на понудата е 60 дена од денот на 
поднесувањето. 
8. Испораката на маслото за горење ќе се врши сукце-
сивно - месечно според доставен план на нарачателот. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 

- вид и количина на маслото за горење, 
- цена по единечна мера (килограм-литар) - франко 
здравствена организација со истовар, 
- рок на испорака, 
- начин и услови на плаќање, 
ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави след-
ната документација: 
1. Доказ за финансиската способност документ за бони-
тет согласно член 22 од Законот за јавни набавки. 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
- список (референца) на главни испораки со масло за 
горење, 
- опис на техничките постројки (возен парк и сл.), 
- вклучени технички лица, 
- сертификат за квалитетот, 
3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана 
од одговорното лице. 
4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста. 
5. Предлог-договор за испорака. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ . 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот 
за јавни набавки. 
3. Понудата да се достави на адреса: Министерство за 
здравство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје, 
ул. „50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во Архивата на 
Фондот или со предавање на Комисијата на лице место 
најдоцна до 26. 07. 1999 година до 11,00 часот. 
4. Секој учесник може да достави само една понуда. 
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КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 
следните критериуми: 
- цена по единечна мерка (килограм-литар) - франко 
краен корисник со истовар, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на испорака. 

ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
Отворањето на понудите ќе се одржи на 26. 07. 1999 

година во 11,00 часот, во просториите на Министер-
ството за здравство - Фонд за здравствено осигурување 
- Скопје, ул. „50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

Претставниците на понудувачите кои сакаат да уче-
ствуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата треба да и предадат писмено овластување од пону-
дувачот за нивно учество на јавното отворање. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 

рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и 
тендер документацијата, нема да бидат разгледувани. 

Министерство за здравство 
Фонд за здравствено осигурување - Скопје 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Министер-
ството за здравство - Фондот за здравствено осигуру-
вање - Скопје објавува 

ЈАВЕН ПОВИК БР. 02-39261 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачател на повикот е Министерството за здрав-
ство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје. 
2. Предмет на набавката е снабдување со огревно дрво 
и јаглен на здравствените организации во Република 
Македонија и тоа: 
а) огревно дрво 

- дабово - 1 класа 
- буково - 1 класа 

б) јаглен 
- ниско калоричен 
- средно калоричен - сушен. 

3. Спецификацијата со количините и видот на офевно 
дрво и јагленот, здравствените организации и седиш-
тето на здравствените организации, дадени се во тен> 
дерска документација. 
4. Тендерската документација може да се подигне во 
Архивата на Фондот за здравствено осигурување, соба 
бр. 15, ул. „50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен 
ден од 10,00 до 14,00 часот. 
5. Право на учество имаат сите правни и физички лица 
во Република Македонка. 
6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот 'за јавни на-
бавки. 
7. Рокот на важењето на понудата е 60 дена од денот на 
поднесувањето. 
8. Краен рок за испорака на огревното дрво е 10.10.1999 
година. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- вид и количина на огревното дрво и јагленот, 
- цена по единечна мера (метар просторен или тон) -
франко здравствена организација со истовар, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на испорака. 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави след-
ната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за бо-
нитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки. 
2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
- список (референца) на главни испораки со огревно 
дрво или јаглен, 
- опис на техничките постројки (возен парк и сл.), 
- вклучени технички лица. 
3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана 
од одговорното Лице. 
4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста. 
5. Предлог-договор за испорака на огревно дрво од-
носно јаглен. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, заверена и потпишана од одговорното лице. 
2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот 
за јавни набавки. 
3. Понудата да се достави на адреса: Министерство за 
здравство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје, 
ул. „50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во Архивата на 
Фондот или со предавање на Комисијата на лице место 
најдоцна до 26.07.1999 година до 12,30 часот. 
4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на 
следните критериуми: 
- цена по метар просторен, односно тон-франко краен 
корисник со истовар, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на испорака. 

ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
Отворањето на понудите ќе се одржи на 26.07.1999 го-
дина во 12,30 часот, во просториите на Министерството 
за здравство - Фонд за здравствено осигурување -
Скопје,ул. „50 Дивизија" бр. "6, голема сала на ГО кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, 
како и тие што не се изработени според пропозициите и 
критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер до-
кументацијата, нема да бидат разгледувани. 

Министерство за здравство 
Фонд за здравствено осигурување - Скопје 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 92/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА 

ММ СКОПЈЕ-СЕВЕР (ЈУЖЕН ДЕЛ) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
АД за Телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје, со седиште во Скопје, на ул. „Орце 
Николов" б.б. 
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1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно-земјани работи за полагање 
на телефонска кабелска мрежа во ММ Скопје-Север 
(јужен дел). 
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
(техничката спецификација). 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 

Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следното квантифицирање: 

- цената на набавката до 70% 
- начин на плаќање до 2% 
- рок на извршување на работите до 4% 
- техничка способност . . . референци . . . до 8% 
-кадровска структура до 6% 
- техничка опременост до 10% 

1.5. Рок за доставување на понудите е до 30.06.1999 до 
10 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на пону-
дите. 
1.6. Рок на важност на понудата: - 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.7; Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

И. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1 Тендерската документација односно техничката 
спецификација на работите може да се подигне во АД 
„Македонски Телекомуникации" - Дирекција, Скопје 
Сектор за инвестиции, соба број 216, во секој работен 
ден, од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен износ 
од 1.000 денари, на жиро-сметка број 40100-601-409621, 
даночен број 4030^97339640, депонент на Стопанска 
банка - Скопје. 
2.3 Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да содржи докази за техничката 
способност на понудувачот (согласно член 23 од Зако-
нот за јавни набавки), како гаранција за квалитетно 
работење и тоа: 
- референци - список на извршени работи (објекти) во 
последните три години, 
- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага и 
- кадровска структура - посочувана на технички лица 
задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3 Понудувачите кон понудата задолжително да ја до-
стават следната придружна документација: 

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

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

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

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

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката „документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда". 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на АД „Македонски Телекомуникации" -
Дирекција, најдоцна до 30-06-1999 год, до 10 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1 Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 30.06.1999 година, во 10 часот во просториите на 
Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации" 
Скопје, во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4 Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112-003 или 070-200-332. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 93/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАН>Е НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА 

ММ ИЗВОР - ФАЗА 2 (ВЕЛЕС) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски телекомуника-
ции" - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов" бб. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно-земјани работи за полагање 
на телефонска кабелска мрежа на ММ Извор-фаза 2 
(Велес) 
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
(техничката спецификација) 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следното квантифицирање: 
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- цена на набавката до 70% 
- начин на плаќање до 2% 
-рок на извршување на работите . . . . . . до 4% 
- техничка способност . . . референци . . . до 8% 
- кадровска структура до 6% 
- техничка опременост до 10% 

1.5. Рок за доставување на понудите е до 30.06.1999 
година до 11.30 часот, кога и ќе се изврши јавно отво-
рање на понудите. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

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

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за ква-
литетно работење: 
- референци - список на извршени работи (објекти) во 
последните три години, 
- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага и 
- кадровска структура - посочување на технички лица 
задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

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

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. ' 
Горенаведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите вр износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

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

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката „документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда". 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
на архивата на АД „Македонски телекомуникации" -
Дирекција, најдоцна до 30.06.1999 год. до 11.30 часот, 
со задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
30.06.1999 година, во 11.30 часот во просториите на 
Дирекцијата на АД „Македонски телекомуникации" 
Скопје, во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 

- да контактираат на тел. 112-003 или 070-200-332. 
Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 94/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА 

ММ ГЕВГЕЛИЈА-ТРЕТ ДЕЛ (ЦЕНТРАЛЕН ДЕЛ) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски телекомуника-
ции" - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов" бб. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведување ца градежно-земјани работи за полагање 
на телефонска кабелска мрежа на ММ Гевгелија - трет 
дел (централен дел) 
1.3. Вид и количина: дадено во тендер документацијата 
(техничката спецификација). 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следното квантифицирање: 

- цена на набавката до 70% 
-начин на плаќање до 2% 
- рок на извршување на работите до 4% 
-техничка способност референци до 8% 
- кадровска структура . до 6% 
- техничка опременост до 10% 

1.5 Рок на доставување на понудите е до 30-06-1999 
година до 13 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќањето на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација односно техничката 
спецификација на работите може да се подигне во АД 
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„Македонски телекомуникации" - Дирекција, Скопје -
Сектор за инвестиции, соба број 216 во секој работен 
ден од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панската банка - Скопје. 
2.3. Само понудувачите кои кеја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за ква-
литетно работење: 
- референци - список на извршени работи (објекти) во 
последните три години, 
- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага и 
- кадровска структура - посочувана на технички лица 
задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

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

- доказ дека Понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

Горе наведените пидружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

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

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката „документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вана на архивата на АД „Македонски телекомуника-
ции" - Дирекција, најдоцна до 30-06-1999 год. до 13 
часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
предаваното на понудата. 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
30-06-1999 година, во 13 часот во просториите на Дирек-

цијата на АД „Македонски телекомуникации" Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на! отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. , 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 95199 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА 

ММ КИЧЕВО-КАБЕЛ БР. 7 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов" бб. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно-земјани работи за полагање 
на телефонска кабелска мрежа на ММ Кичево-кабел 
бр. 7. 
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
(техничката спецификација). 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши 'според 
следното квантифицирање: 

- цена на набавката до 70% 
- начин на плаќање до 2% 
- рок на извршување на работите . . . . . . до 4% 
-техничкаспособност . . .референци . . .до 8% 
- кадровска структура до 6% 
- техничка опременост до 10% 

1.5 Рок за доставување на понудите е до 01-07-1999 
година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

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

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



Стр. 1950 - Бр. 35 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 јуни 1999 

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за ква-
литетно работење: 
- референци - список на извршени работи (објекти) во 
последните три години, 
- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага и 
- кадровска структура - посочувана на технички лица 
задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

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

- доказ дека понудувачот не е под стечај илц во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

Горе наведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

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

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката „документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда". 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на АД „Македонски Телекомуникации" -
Дирекција, најдоцна до 01-07-1999 година до 10 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
01-07-1999 година, во 10 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски Телекомуникации" Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да & 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 96/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ И КАБЕЛСКО-МОН-
ТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОН-
СКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НАМИНА ОС ШИПКО-

ВИЦА - ТЕТОВО 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ , 
1.1. Набавувач: " 
АД за телекомуникации „Македонски телекомуника-
ции" - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов" бб. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно-земјани и кабелско-монтажни 
работи за полагање на телефонска кабелска мрежа на 
ММ на ОС Шипковица - Тетово 
1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
(техничката спецификација) 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следното квантифицирање: 

-цена на набавката до 70% 
-начин на плаќање . . до 2% 
- рок на извршување на работите до 4% 
- техничка способност . . . референци . . .до 8% 
- кадровска структура до 6% 
- техничка опременост до 10% 

1.5. Рок за доставување на понудите е до 01.07.1999 
година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација односно техничката 
спецификација на работите може да се подигне во АД 
„Македонски телекомуникации" - Дирекција, Скопје 
Сектор за инвестиции, соба број 216 во секој работен 
ден од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро-сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 
2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за ква-
литетно работење: 
- референци - список на извршени работи (објекти) во 
последните три години, 
- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага и 
- кадровска структура - посочувана на технички лица 
задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

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

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од 
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страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
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 
но^и ознаката „не отворај" како и број на барањето. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружената до-
кументација и ја носи ознаката „документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда". 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
на архивата на АД „Македонски телекомуникации" -
Дирекција, најдоцна др 01.07.1999 год. до 12 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот р>ок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворања на понудите во присуство на овла-
стени претставни^ на понудувачите ќе се изврши на 
01.07.1999 година, во 12 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски телекомуникации" Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите Можат 
да контактираат на тел. 112-003 или 070-200-332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на општина Кавадарци - Локална 
самоуправа објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
ВОДОВОДНА ЛИНИЈА НА УЛ. „СТРАШО ПИН-

ЏУР" ДЕЛНИЦА I И П - КАВАДАРЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
- Општина Кавадарци - Фонд за уредување на гра-

дежно земјиште и локални патишта, со седиште на ул. 
„Маршал Тито" б.б. - Кавадарци•» 

1.2. Предмет на набавката: 
- Прибирање на понуди за изведување на градеж-

ните работи за реконструкција на водоводна линија на 
ул. „Страшо Пинџур" делница I и II - Кавадарци. 

1.3. Вид и количина: 

Дадено во тендер документацијата (техничката спе-
цификација). 

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

следното квантифицирње: 
- цена на набавката до 70% 
- начин на плаќање до 2% 
- рок на извршување на работите до 4% 
- техничка способност - референци до 8% 
- кадровска структура до 6% 
- техничка опременост до 10% 

1.5. Рок за доставување на понудите е 28.06.1999 
година до 12 часот, кога ќе се изврши јавно отворање на 
понудите. 

1.6. Рок на важност на понудата 90 дена од денот на 
прифаќањето на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

И. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација односно техничката 

спецификација на работите може да се подигне во архи-
вата на општина Кавадарци - Локална самоуправа секој 
работен ден. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 3000 денари, на жиро-сметка број 41620-652-
544 даночен број 4011998110781 депонент на Стопанска 
банка. . 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер доку-
ментацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

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

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

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

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за водење и контрола на работите. 

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 
- документ за бонитет чија содржина е пропишана од 

министерот за финансии со правилник, согласно член 
22 од Законот за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес 
на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена 
од страна на судот, согласно член 24 од Законот за 
јавни набавки. 

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

3.4. Понудите треба да бидат придружени со га-
ранција на понудите во износ од 2% од вредноста на 
понудата, во валута на понудата. 

3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја по-
зиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален 
примерок кој треба да биде заверен и потпишан од 
страна на одговорното лице на понудувачот. 

4.2 Понудите се испраќаат во затворен лик, кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
. носи ознака „не отворај" како и број на барањето. 
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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 понудата и 
носи ознака „понуда", а другиот внатрешен плик ја 
содржи придружната документација и ја носи озна-
ката „документација". 

4.3. Понудите треба да се достават во архивата на 
општина Кавадарци - Локална самоуправа, или 
преку пошта на адреса „Маршал Тито" б•б., со за-
дача Да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V, ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвиде-
ниот рок и не се изработени според пропозициите на 
отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се 
изврши на 28.06.1999 година, во 12 часот во простори-
ите на општина Кавадарци - Локална самоуправа. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отвора-
њето на понудите потребно е на Комисијата на наба-
вувачот да и предадат писмено овластување за заста-
пување на понудувачот. 

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

I 5.5. За дополниггелни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 412-201 или 416-107. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Општина Кавадарци - Локална самоу-
права објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА АСФАЈГГИРАЊЕ 

УДАРНИ ДУПКИ И УЛИЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: 
- Општина Кавадарци - Фонд за уредување на гра-

дежно земјиште и локални патишта, со седиште на ул. 
„Маршал Тито" бб - Кавадарци. 

1.2. Предмет на набавката: 
- Прибирање на понуди за изведување на градеж-

ните работи за асфалтирано ударни дупки и улици. 
1.3. Вид и количина: 
Дадено во тендер документацијата (техничката спе-

цификација). 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
~цена на набавката до 60% 
- начин на плаќање до 10% 
- рок на извршување на работите до 6% 
- техничка способност - референци до 8% 
~ кадровска структура до 6% 
-техничка опременост до 10% 

1.5. Рок за доставување на понудите е 28.06.1999 
година до 12 часот, кога ќе се изврши јавно отворање на 
понудите. 

1.6. Рок на важност на понудата 90 дена од денот на 
прифаќањето 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 техничката 
спецификација на работите може да се подигне во архи-
вата на Општина Кавадарци - Локална самоуправа се-
кој работен ден. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати-
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро-сметка број 41620-652-
544 даночен број 4011998110781 депонент на Стопанска 
банка. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер доку-
ментацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за 
квалитетно работење: у 

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

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

- кадровска структура - посочувана на технички 
лица задолжени за водење и контрола на работите. 

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

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

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност, издадена од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

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

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. 

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

мерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна 
на одговорното лице на понудувачот. 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик, кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

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

Првиот внатрешен плик ја содржи понудата и носи 
ознака „Понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи 
придружната документација и ја носи ознаката »доку-
ментација". 

4.3. Понудите треба да се достават во архивата на 
општина Кавадарци - Локална самоуправа, или преку 
пошта на адреса „Маршал Тито" бб, со задача да се 
обезбедат докази за датумот на предавањето на пону-
дата. 
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V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и не се изработени според пропозициите на отворе-
ниот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат 
разгледани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 28.06.1999 година, во 12 часот во просториите на 
општина Кавадарци - Локална самоуправа. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето 
на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот 
да и предадат писмено овластување за застапување на 
понудувачот. 

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

5.5. За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат на тел. 412-201 или 416-107. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на општина Кавадарци - Локална самоу-
права објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 

ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ВО ОПШТИНА 
КАВАДАРЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
- Општина Кавадарци - Фонд за уредување на гра-

дежно земјиште и локални патишта, со седиште на ул. 
„Маршал Тито" бб - Кавадарци. 

1.2. Предмет на набавката: 
- Прибирање на понуди за изведување на градеж-

ните работи за реконструкција на локални патишта во 
општина Кавадарци. 

1.3. Вид и количина: 
Дадено во тендер документацијата (техничката спе-

цификација). 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 

следното квантифицирање: 
- цена на набавката до 60% 
- начин на плаќање до 10% 
- рок на извршување на работите до 6% 
- техничка способност - референци до 8% 
- кадровска структура до 6% 
- техничка опременост до 10% 

1.5. Рок за доставување на понудите е 28.06.1999 
] година до 12 часот, кога ќе се изврши јавно отворање на 
понудите. 

1.6. Рок на важност на понудата: 90 дена од денот на 
прифаќањето 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 техничката 

спецификација на работите може да се подигне во архи-
вата на општина Кавадарци - Локална самоуправа секој 
работен ден. 1 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 41620-652-
544 даночен број 4011998110781 депонент на Стопанска 
банка. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер доку-
ментацијата ќе имаааг право да поднесат понуди. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 

техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за 
квалитетно работење: 

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

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

- кадровска структура ~ посочувана на технички 
лица задолжени за водење и контрола на работите. 

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

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

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност, издадена од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или истите 
долколку се фотокопија да бидат заверени од страна 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. 

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

мерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна 
на одговорното лице на понудувачот. 

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик, кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

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

Првиот внатрешен плик ја содржи понудата и носи 
ознака „Понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи 
придружната документација и ја носи ознаката „доку-
ментација". 

4.3. Понудите треба да се достават во архивата на 
општина Кавадарци - Локална самоуправа, или преку 
пошта на адреса „Маршал Тито" бб, со задача да се 
обезбедат докази за датумот на предавањето на пону-
дата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок и не се изработени според пропозициите на отворе-
ниот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат 
разгледани. 

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 28.06.1999 година, во 12 часот во просториите на 
општина Кавадарци - локална самоуправа. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето 
на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот 
да и предадат писмено овластување за застапување на 
понудувачот. 

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

5.5. За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат на тел. 412-201 или 416-107. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 42 од Статутот на „Македонија 
Табак" увоз-извоз А•Д. - Скопје, Одборот на дирек-
тори на својата седница одржана на ден 10.05.1999 го-
дина, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 

ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ 
1. Малопродажната цена на цигари за пакување од 

20 парчиња, се утврдува, како следува: 
Вид цигари малопродажна цена (денари) 

1. Примо лајт 85 мм бокс 20,00 
2. Примо лајт 85 мм меко 18,00 

2. Оваа одлука ќе се применува од 15.06.1999 година. 
Одбор на директори 

Претседател, 
Страшо Не диовски, 'с.р• 

Врз основа на член 43 од Статутот, Управниот од-
бор на Тутунскиот комбинат - А•Д. - Прилеп на седни-
цата, одржана на 21.05.1999 година, по записник бр. 5 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНА НА МАРКАТА ЦИ-

ГАРИ „БОНД-СТРИТ КС-СОФТ" 
I 

Малопродажната цена на цигари за пакување од 20 
парчиња-пушачки единици се утврдува како следува: 

- „Бонд - Стрит КС-Софт" - меко пакување 33,00 
денари. 

II 
Оваа одлука ќе се спроведува од 1.06.1999 година. 

Претседател 
на Управен одбор, 

Диме Момироски, с.р. 

Тобачна Љубљана ДОО донесе 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ) НА МАЛО-
ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОР-

ТИМАНОТ НА ТОБАЧНА 
Ценовник на цигарите од палетата на Тобачна Љуб-

љана кои се произведуваат во Тутунски комбинат „Бла-
гоја Деспотовски - Шовељ" - Скопје со важност од 
14.06.1999 година. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е - 0.027. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во мај 1999 година 
во однос на истиот месец од претходната година изне-
сува - 0.020. 

4. Коефициентот на пораст на просекот на живот-
ните трошоци во Република Македонија во периодот од 
почетокот на годината до крајот на мај 1999 година во 
однос на просекот на животните трошоци во Република 
Македонија во 1998 година е - 0.003. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 

1100. Одлука за распределување на средствата до 
јавните гласила за 1999 година 1949 

1101. Одлука за распределување на средствата по 
основ на субвенции за 1999 година 1949 

1102. Одлука за изменување на Одлуката за замена 
на правото на сопственост на земјоделско 
земјиште 1949 

1103. Одлука за распоредување на приходите од 
игрите на среќа и од забавните игри во 1999 
година 1950 

1104. Одлука за определување на критериуми за 
висината на надоместокот за концесии за 
вршење детални геолошки истражувања и 
експлоатација на минерални суровини 1950 

1105. Одлука за давање согласност на Статутот на 
Државното средно училиште „Орде Чопела" 
-Прилеп 1951 

1106. Одлука за давање согласност на Статутот на 
Државното средно училиште „Таки Даска-
ло"-Битола 1951 

1107. Одлука за давање согласност на Статутот на 
Државното средно земјоделско училиште 
„Кузман Шапкарев" - Битола 1951 

1108. Одлука за давање согласност на Статутот на 
Државното средно училиште „Перо Наков" 
-Куманово . 1951 

1109. Одлука за распишување Оглас за именување 
јавен правобранител на Република Македо-
нија 1952 

1110. Одлука на Уставниот суд на Република Маке-
донија, У. бр. 16/99 од 19 мај 1999 година . . . 1952 

1111. Одлука за ограничување на обемот и динами-
ката на порастот на денарските пласмани на 
банките во јуни 1999 година 1952 

1112. Одлука за ограничување на обемот и динами-
ката на порастот на денарските пласмани на 
штедилниците во јуни 1999 година 1953 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј" - Скопје 

11. Упатство за реализација на Конкурсот за запи-
шување студенти во прва година во учебната < 
1999/2000 година 1953 
Коефициенти за порастот на цените и пора-
стот на трошоците на живот во Република 
Македонија за месец мај 1999 година 1980 

Издавач: Новииско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - СкоцЈе, бул. „Партизански 
одреди" бр, 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 129-036,117-460. Телефакс 112-267. Попгг. фах 51. 

Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - СкоцЈе. 
Печат: Печатница „Нова Македонија" - СкоцЈе. 

стара нова 
Вид на цигари цена (денари) цена (денари) 

West full flavor 50,00 40,00 
West lights 50,00 40,00 

Цените се однесуваат за пакување од 20 цигари. 
Во цената е вкалкулиран данок на промет (акциза) 

од 35%. „Тобачна Промет" ДОО - Скопје 
Директор, 

м-р Сашо Кожухаров, с.р. 

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 42/ 
93), Заводот за статистика на Република Македонија ги 
утврдува и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 1999 ГОДИНА 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производителите на индустриски производи во мај 1999 
година во однос на април 1999 година е 0.002. 


