
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

и Службен весник на Република 
Македонија11 излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

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

2784. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3.10.2000 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ 

ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
И ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Доминиканска Република на амбасадорско 
ниво. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-4445/1 
3 октомври 2000 година 

Скопје 

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

Бр. 23-4432/1 
3 октомври 2000 година 

Скопје 

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

2786. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3.10.2000 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ 

ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
И РЕПУБЛИКА БРЕГ НА СЛОНОВАТА КОСКА 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Република Брег на Слоновата Коска на ам-
басадорско ниво. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-4435/1 
3 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2785. 
Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3.10.2000 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ 

ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
И ДРЖАВАТА ЕРИТРЕЈА 

Член 1 
Република Македонија воспоставува дипломатски 

односи со Државата Еритреја на амбасадорско ниво. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

2787. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговијата 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
23/95, 30/95 и 43/95), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 3.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
1. Заради спречување на монополското формира-

ње на цените на одделни производи и услуги во произ-
водството, прометот и при вршење на услугите, како 
највисоки цени се определуваат цените кои според 
постојните прописи се формирани и применети на де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука, и тоа: 

- производство и промет на брашно Тип "500" и 
леб произведен од брашно Тип "500" од 600 грама; 

- производство и промет на нафта и нафтени дери-
вати; 

- производство, пренос и дистрибуција на елек-
трична енергија; 

- ПТТ услуги во внатрешниот сообраќај и со јавна-
та мобилна телефонија само за корисниците на пос-
тојната стационирана телефонска мрежа (ПСТМ); 

- превоз на патници и стоки во железничкиот сооб-
раќај; 

- производство и испорака на сурова вода за водос-
набдување на населението и стопанството; 

- производство и дистрибуција на вода; 
- прочистување и одведување на отпадни води (ос-

вен колекторите); 
- одржување чистота во градови и населби (изнесу-

вање и депонирање на смет): 
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- други комунални услуги: погребални услуги, 
вклучувајќи ги и трошоците за погребно место и заку-
пот на тоа место; 

- дистрибуција на природниот гас и 
- услуги за задолжително осигурување на моторни 

возила. 
2. Оваа одлука ќе се применува до 31 март 2001 го-

дина. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-4529/1 
3 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, рф. 

Бр. 23-4530/1 
3 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

4. Оваа одлука ќе се применува до 31 март 2001 го-
дина. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-4529/2 
3 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 24, став 1 од Законот за тргови-
јата ("Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95, 43/95, 
23/99 и 43/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 3.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ ЦА 

БРАШНОТО Ц ЛЕБОТ 
1. Како највисока производна цена на брашното 

Тип "500" се определува 19,29 ден/кг. 
Цената на брашното од став 1 на оваа точка важи 

како највисока продажна цена на производителите 
франко натоварени во вагон дои камион на најблиска-
та натоварна станица на производителот. 

На цената од став 1 на оваа точка можат да се 
пресметуваат и трошоците на амбалажата. 

2. Како највисока цена на брашното во прометот 
се определува и тоа: 

- брашно Тип "500" Шкг. На големо 20,50 ден/кг. 
- брашно Тип "500" на мало 23,00 ден/кг. 
3. Како највисока малопродажна цена на лебот 

Тип "500" од оОО гр. се определува 23,00 денари по 
п&рче. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

2790. 
Врз основа на член 12 од Законот за концесија 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 16,17 и 18 од Законот за рибарс-
твото ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 62/93), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 3.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБНИОТ 
ФОНД ОД АКУМУЛАЦИИТЕ, РИБОЛОВНИТЕ 

РЕВИРИ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВИ 

На петгодишно користеле - концесија се дава риб-
ниот фонд од: 

1. Акумулацијата "Глобочица" - Струга на ЈП 
"Електростопанство на Македонија" - Подружница 
ХЕЦ Тлобочица" - Струга. 

2. Акумулацијата "Беловодица" - Прилец на ЈВП 
"Водостопанство на Македонија" - Подружница 
" Стериа" - Прилеп. 

3. Риболовниот ревир од Кичево, Другово, Осло-
меј, Вранештица, Зајас на Спортско риболовно друш-
тво "Треска" - Кичево. 

4. Риболовниот ревир од Кратово на Здружението 
на спортските риболовци "Клен" - Кратово. 

5. Националниот парк "Маврово" на ХЕЦ "Мавро-
во" - Гостивар. 

6. Како почеток на користење - концесија на Риб-
ниот фонд ќе се смета денот на потпишувањето на до-
говорите. 

7. Во името на Владата на Република Македонија, 
договорите ќе ги потпише министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

2789. 
Врз основа на член 24 од Законот за трговијата 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
23/95,30/95 и 43/95), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 3.10.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ 
1. Цените на одделни комунални услуги формира-

ни и применети на денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука се определуваат како највисоки цени и 
тоа: 

- производство и испорака на сурова вода за водос-
набдување на населението и стопанството; 

- производство и дистрибуција на вода; 
- прочистување и одведување на отпадни води (ос-

вен колекторите); 
• одржување на чистотата во градови и населби 

(изнесување и депонирање на смет) и 
- други комунални услуги (погребални услуги). 
2. Остварениот побавен пораст на цените од точка 

1 на оваа одлука, изразен како диспаритет на цени кај 
одделни претпријатија ќе се отстранува при спроведу-
вањето на оваа одлука, согласно со определбите на 
Макроекономската политика. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за економија. 

Бр. 23-4319/1 
3 октомври 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо {Георгиевски, с.р. 

2791. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 03.10.2000 
година, донесе 

РЕШЕНИЈА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ РЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за економија и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
Уреди за клима-
тизација, со вен-
тилатор на мото-
рен погон и со 
елементи за мену-
вање на темпера-
турата и влажнос-

8415 
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8415 81 

8415819000 

8415 90 
8415909000 

8438 

8438200000 

9030 

9030 31 
903031 90 00 

та, вклучувајќи и 
машини во кои 
влажноста не мо-
же посебно да се 
регулира: 
-Со вградена раз-
ладив единица и 
со вентил за про-
мена на циклусот 
на ладењето , или 
греењето: 
—Друго 
а) Разменуван на 
топлина 
б) 101/050 Дале-
чински конвертор 
в) 060 Елементи 
отпорни на тем-
пература 
-Делови: 
-Друго 
а) Грејач на воз-
дух тип WOLF LH 
25-3 со 20 ком. др-
жач 2 ком. коман-
дни табли тип А2 
б) Грејни панели 
Ремаг тип 1050-7. 
Димензија бОООх 
1050 м/м заедно 
со материјал за 
монтажа 
в) Грејни елемен-
ти за радијатор 
ВЕХА димензија 
1620х500м2 плочи 
г) Потпори (др-
жач) за гарнитура 
Рофикс радијатор 
тип ФМ 
Машини неспом-
нати ниту опфа-
тени во други та-
рифни броеви на 
оваа глава, за ин-
дустриско подгот-
вување или про-
изводство на хра-
на или пијалаци, 
освен машините 
за екстракција 
или подготвување 
на животински 
или растителни 
масти или масла: 
-Машини за про-
изводство на сла-
тки; какао или 
чоколада 
а) Кујна за произ-
водство на кара-
мел маса 
Осцилоскопи, 
спектрални ана-
лизатори и други 
инструменти и 
апарати за мере-
ње или контрола 
н& електрични го-
лемини, исклучу-
вајќи ги мерачите 
од тар. број 9028; 
инструменти и 
апарати за мере-
ње или открива-
ње алфа, бета, га-
ма, рендгенски, 
космички или 
други јонизирач-
ки зрачења: 
—Мултиметри: 
—Друго 
а) Мерач за тран-

. реформатори 

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

Бр. 23-4321/1 Претседател на Владата 
3 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1 парче 

5 парчиња 

5 парчиња 

2792. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 3.10.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ Н А О П Р Е М А Т А К О Ј А М О Ж Е 

ДА СЕ У В Е З Е Б Е З П Л А Ќ А Њ Е Ц А Р И Н А 

1. Со ова решение се определуваат предметите кои 
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Агенцијата за информации - и тоа: 

10 парчиња 

40 парчиња 

4 парчиња 

4 парчиња 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Количина 

1 2 3 4 

8518 30 

8518 30 9000 

8525 

8525 30 
8525 30 9000 

1 парче 

8529 

8529 90 
8529 90 70 00 

М И К р О ф О Н И и нивни 
статеви; звучници, вк-
лучувајќи и звучници 
во звучни кутии; наг-
лавни слушалки, слу-
шалки за едно уво и 
комбинации со микро-
фон; аудиофреквентни 
електрични засилува-
чи; електрични комп-
лети за засилување на 
звукот: 
-Наглавни слушалки, . 
слушалки за едно уво 
и комбинации со мик-
рофон: 
-Друго 
а) слушалки за камери 4 парчиња 
Предаватели за радио-
телефонија, радиоте-
леграфија, радиодифу-
зија или телевизија, 
вклучувајќи и со вгра-
ден приемник или апа-
рат за снимање или ре-
продукција на звук; те-
левизиски камери; ви-
део камери со мож-
ност за задржување на f 

слика и други видео 
камера рекордери: 
-Телевизиски камери: 
-Друго 
а) BVP-570/A камерна 
глава 4 парчиња 
б) ОНВ-455 WSP блок 
за оптика 4 парчиња 
в) ВКР-5091/А б̂ 10К за 
слика * 1 4 парчиња 
г) СА-5700Р адаптер 
за кабли 4 парчиња 
д) BVF-55CE/K каме-
рен визир 4 парчиња 
е) VCT-14 носач за статив 4 парчиња 
ѓ) CCU-550AP/A камер-
на контролна единица 4 парчиња 
з) RCP-720/A далечинс-
ка командна единица 4 парчиња 
Делови погодни за 
употреба исклучител-
но или главно за апа-
рати од тар. број 8525 
до 8528: 
-Друго: 
--Електронски склопки 
а) CNU-500/A елект-
ронска командна ск-
Лопка за камери 1 парче 10 парчиња 

8518 
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8536 

8536 90 
8536 901000 

8544 

8544 49 
8544 49 80 00 

9002 

б) ВЦС - 700 
в) МСУ - 700/А елект-
ронска склопка за цент-
рално подесување 
Електрични апарати за 
вклучување и исклучу-
вање или за заштита на 
електрични струјни ко-
ла или за остварување 
на приклучување за или 
во електрични струјни 
кола (на пример, преки-
нувач^ релеи, осигуру-
вачи, бранови со висока 
фреквенција вклучници 
и штекери, сијалични 
грла и разводни кутии), 
за напони до 1000 В: 
-Други апарати: 
-Конектори и контак-
тни елементи за жици 
и кабли 
а) 40-522 конектори 
б) 48-181 конектори 
в) 48-182 конектори 
г) 48-201 колектори 
д) 48-202 конектори 
Изолирана жица (вк-
лучувајќи емајлирана 
или анодизирана жи-
ца), кабли (вклучувај-
ќи и коаксијални каб-
ли) и други изолирани 
електрични спровод-
н и к , со или без конек-
тори; кабли од оптич-
ки влакна, изработени 
од поединечно оплаш-
тени влакна, комбини-
рани или не со елект-
рични спроводник, со 
или без конектори: 
-Други: 
—Други 
а) 36-410 кабел 
Леќи, призми, огледала 
и други оптички елемен-
ти, од кој и да е матери-
јал, монтирани, што се 
делови или прибор на 
инструменти или на апа-
рати, освен такви еле-
менти од оптички необ-
работено стакло: 
-Друго 
а) - А10x4.BDEVM-28 
објектив за камера 
б) А15х 8 BDEVM-28 
објектив за камера 
в) 14 МЅ-11 рачки и си-
јалици за објектив 

1 парче 

1 парче 

4 парчиња 
10 парчиња 
10 парчиња 
5 парчиња 
5 парчиња 

500 парчиња 

9002 190000 

2 парчиња 

2 парчиња 

4 парчиња 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесе 
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Маке д ониј а". 

Бр. 17-4291/2 Претседател на Владата 
19 септември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2794. 
Врз основа на член И став 3 од Законот за Упра-

вата за јавни приходи (Службен весник на Република 
Македонија" бр. 80/93), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 19 септември 2000 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

1. За помошник на директорот на Управата за јав-
ни приходи се именува м-р Трајан Николоски, досега-
шен помошник на министерот за финансии. 

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

Бр. 17-4306/2 Претседател на Владата 
19 септември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2795. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ( Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 19 сеп-
тември 2000 година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. Се разрешува м-р Трајан Николоски од дол-
жноста помошник на министерот за финансии поради 
заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-4306/3 
19 септември 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

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

Бр. 23-4321/2 Претседател на Владата 
3 октомври 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
2793. 

Врз основа на член 88 од Законот за државните 
службеници Г Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр, 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 19 сеп-
тември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА 

НАУЧНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 
1. Се разрешува д-р Сергија Милошевски од дол-

жноста директор на Републичкиот завод за меѓуна-
родна научно-техничка соработка. 

2796. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници Г'Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 19 сеп-
тември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИ-
ЧКИ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1. Се разрешува Иџет Мемети од должноста ре-

публички советник во Владата на Република Македо-
нија. 

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

Бр. 17-4384/1 Претседател на Владата 
19 септември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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2797. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000) и член 36 точка 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 19 сеп-
тември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕ-

ТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 

1. Се разрешува Зорка Чекичевска од должноста 
потсекретар во Министерството за култура. 

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

Бр. 17-4383/2 
19 септември 2000 година 

Скопје 

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

5. Согласно членот 22 од Законот деталните урба-
нистички планови можат да се спроведуваат по изда-
вање на согласност од Министерството надлежно за 
работите на урбанизмот, а плановите за кои не е изда-
дена ваквата согласност според оваа одредба се смета-
ат дека не се донесени. 

Со оглед на тоа што согласноста за спроведување 
на урбанистичките планови е дел од постапката про-
пишана со Законот за донесување на урбанистичките 
планови, а во случајов таквата согласност од надлеж-
ниот орган за урбанизам не е дадена на оспорениот 
план, Судот оцени дека Одлуката не е во согласност 
со Законот и одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проев-
ски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. 

У. бр. 5/2000 
27 септември 2000 година 

Скопје 
2798. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 11 и 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 
27 септември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се поништува Одлуката за донесување на изме-
ни и дополнувања на Деталниот урбанистички план на 
МЗ "9-ти Ноември" - Велес, донесена од Советот на 
општина Велес, на 10 април 1998 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-
шение У. бр. 5/2000 од 14 јуни 2000 година, поведе пос-
тапка за оценување законитоста на одлуката означена 
во точката 1 на оваа одлука, затоа што се постави пра-
шањето за нејзината согласност со член 22 став 6 и 7 
од Законот за просторно и урбанистичко планирање 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/96, 
28/97 и 18/99). 

4. Судот на седницата утврди дека врз основа на 
одлуката за организирање и спроведување јавна анке-
та по Нацрт измените и дополнувањата на Деталниот 
урбанистички план МЗ "9-ти Ноември", јавната 
анкета е спроведена со излагање на планот во просто-
риите на општина Велес и тоа според соопштението 
за спроведувањето на јавната анкета за времето од 12 
јануари до 26 јануари 1998 година надлежниот орган -
Подрачната единица за урбанизам во соработка со 
главниот архитект на Велес по одржаната стручна 
консултација, изготвил извештај за спроведената 
јавна анкета. 

Понатаму Судот утврди дека на оспорениот план е 
извршена стручна ревизија од овластена организација 
АД Завод за урбанизам и станбено комунална техника 
на Република Македонија - Скопје. 

Меѓутоа, Судот, исто така, утврди дека Минис-
терството за урбанизам и градежништво нема дадено 
согласност за спроведување на Планот. 

Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија, 
д-р Тодор Џунов, с.р. 

С П О Г О Д Б И 
39. 

Врз основа на член 95 став 2 од Законот за работ-
ните односи, Синдикатот на работниците од угости-
телство, туризам, комунално стопанство, занаетчист-
во и претпријатија за професионално оспособување и 
вработување на инвалидите на Македонија и Одборот 
на работодавачи при Здружението на комуналните 
дејности на Стопанската комора на Македонија, на 30. 
06.2000 година, склучија 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КОЛЕК-
ТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Потписниците на Колективниот договор за ко-
муналните дејности на Република Македонија, склу-
чен на ден 20. 07.1994 година, чија важност е продол-
жена на 8. 07. 1996 година и на 9. 12. 1999 година, се 
продолжува за период од две години, сметано од 8. 07. 
2000 година. 

2. Комисијата за следење на примената на овој ко-
лективен договор да предложи измени и дополнувања 
на истиот согласно измените и дополнувањата на Оп-
штиот колективен договор за стопанството на Репу-
блика Македонија, Законот за работните односи и по-
требите од новонастанатите односи и услови во стопа-
нисувањето. 

3. Спогодбата се регистрира кај органот на држав-
ната управа надлежна за работите на трудот и се обја-
вува во "Службен весник на Република Македонија". 

Синдикат Одбор 
на работниците во угостителството, на работодавачи на Здружението 
туризмот, комунално стопанство, на комуналните дејности на 
занаетчиство и претпријатија за Стопанската комора на 
професионално оспособување и Македонија 
вработување на инвалиди на 

Македонија 

Претседател, 
Димитар Богатиноски, с.р. 

Претседател, 
Зоран Илиоски, с.р. 
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Врз основа на член 565 од Законот за трговските 
друштва ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99 и 
37/2000), Пазар на пари и краткорочни хартии од вред-
ност А.Д. Скопје, објавува 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА 
ЗА 1999 ГОДИНА 

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА 31 ДЕКЕМВРИ 
1999 ГОДИНА 

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ СО 
СОСТОЈБА 31.12.1999 ГОДИНА 

(во илјади денари 

Според мнението на овластениот ревизор КПМГ, 
финансиските извештаи реално и објективно ја прика-
жуваат финансиската состојба на Пазар на пари и 
краткорочни хартии од вредност А.Д. Скопје на 31 де-
кември 1999 година, како и резултатот од работењето 
и паричниот тек за годината тогаш завршена, во сог-
ласност со Меѓународните сметководствени стандарди 
применливи во Република Македонија и македонските 
закони. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, заведен е 
спор за исплата на долг, по тужбата на тужителот АД 
"МАКПЕТРОЛ" Скопје, против тужениот Богоја Ја-
невски со непозната адреса на живеење. 

На тужениот му се поставува привремен застапник 
и тоа адвокатот Владимир Туфегџиќ, кој ќе го заста-
пува тужениот се додека тој или неговиот полномош-
ник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XXI. П.бр. 
396/97. (38044) 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, се води гра-
ѓанска постапка за утврдување право на сопственост, 
по тужбата на тужителот Анкица Ризова од Скопје, 
ул."Славејко Арсов" бр. 17а, застапувана од полно-
мошникот Мирјана Вичентиќ адвокат од Скопје, про-
тив тужениот Тома Питков со непозната адреса на 
живеење. 

За привремен застапник на тужениот му се поста-
вува адвокатот Наташа Огњановска од Скопје, ул. 
"Пајко Маало" бр. 6, која ќе ги штити неговите инте-
реси. 

Се повикува тужениот да се јави во судот лично 
или преку полномошник во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот. Во спротивно, ќе му биде поставен 
привремен старател кој ќе го застапува тужениот во 
текот на постапката се додека тој или негов полно-
мошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XX. П.бр. 
1278/97. (38190) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ И - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, заведен е 

спор за развод на брак, по тужбата на тужителката 
Албена Садику од Скопје, ул."А.Турунџиев" бр. 47, 
против тужениот Арбент Садику со непозната адреса 
на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот да се јави во судот или во истиот 
рок да ја достави својата точна адреса или да назначи 
полномошник кој ќе го застапува во текот на постап-
ката. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен 
старател кој ќе ги застапува неговите интереси до 
правосилното окончување на постапката пред овој 
суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVII. П.бр. 
1434/00. (38047) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води пар-
нична постапка по тужбата на тужителот Ѓорѓи Дро-
гишки од Скопје, против тужениот Атанас Најдовски 
со непозната адреса на живеење. I 

Се повикува тужениот Атанас Најдовски во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави 
во судот или на судот да му ја достави својата адреса 
на живеење. Во спротивно, неговите интереси во пос-
тапката ќе ги застапува привремен старател кој ќе го 
одреди Центарот за старателство. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XXI. П. бр. 
1649/95. ј (33262) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Велес во тек е постапка за 

докажување на смртта по предлог на предлагачот 
Ѓорѓиев Стојан од Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 106/4-17, 
за лицето Коста Ѓорѓиев КОЈ е починат на 63 возраст 
во 1945 година во с.Убого - Велешко. 

Се повикуваат сите лица кои имаат сознание и по-
датоци за потврдување на смртта на лицето Коста 
Ѓорѓиев роден 1882 година во с.Убого - Велешко, а по-
чинал 1945 година на 63 годишна возраст во с.Убого -
Велешко, да се јават во Основниот суд во Велес или 
на неговиот внук Ѓорѓиев Стојан, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, су-
дот ќе донесе решение со кое ќе се утврди смртта на 
лицето. 

Од Основниот суд во Велес,ВПЏбр.79/2000. 
(38120) 

да се јави пред судот или пак било кој што знае нешто 
за неговиот живот. Во спротивно, судот ќе му одреди 
привремен старател преку ЦСР Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.604/2000. 
(38099) 

Пред Основниот суд во Велес во тек е постапка за 
прогласување на исчезнато лице за умрено по предлог 
на предлагачот Стефановски Богдан, син на исчезна-
тиот, а за лицето Стефановски Стојан с.Богомила кој 
е исчезнат на ден 28.10.1994 година во 19.00 часот и до 
ден денес не е јавен. 

Се повикуваат сите лица кои имаат сознание и по-
датоци за исчезнувањето на лицето Стефановски Сто-
јан роден 10.12.1900 година во с.Богомила, да се јават 
во Основниот суд во Велес или на неговиот син Сте-
фановски Богдан, во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе донесе 
решение со кое ќе се утврди смртта на лицето. 

Од Основниот суд во Велес,ВППбр.37/2000. 
(38127) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Се повикува лицето Џеповски (Тројлевски) Ван-

ѓел од с.Езерени - Ресен, со последно место на живе-
ење во Уругвај - Јужна Америка, како и секој друг 
што знае за него или за неговиот живот да се јави во 
Основниот суд во Ресен во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот во " Службен весник на РМ". 

Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже по пос-
тапката што следува. 

Од Основниот суд во Ресен,ВППбр.30/2000. 
(38096) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
сопственост по тужбата на тужителот Кадрија Рахим 
од Тетово, ул."Мурат Бафтиари" бр. 78, против туже-
ниот Вејсели Џеваир од с.Шипковица, а сега со непоз-
ната адреса во странство. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на огласот да се јави во судот или да 
одреди полномошник. Во спротивно, преку ЦСР Тето-
во ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги 
застапува неговите интереси во текот на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.816/2000. 
(38100) 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка за фи-
зичка делба по предлог на предлагачот Зеќири Браим, 
застапував од адвокатот Авди Муртезам* од Тетово, 
против Рушити Сали од е.Боговиње, со непозната ад-
реса во Австралија и други. 

Се повикува противникот Рушити Сали да во рок 
од 30 дена се јави во Основниот суд во Тетово, или да 
постави полномошник. Во спротивно, судот ќе му пос-
тави привремен старател кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.61/2000. 
' (38101) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд во тек е постапка за докажување на 

смртта по предлог на предлагачот Јаневски Миле од 
Тетово, за лицето Јаневска Матов Лазе од Тетово. 

Се повикува лицето Јаневски Матов Лазе од Тето-
во, по објавувањето на огласот во рок од 15 дена да се 
јави пред судот или пак било кој што знае нешто за 
неговиот живот. Во спротивно, судот ќе му одреди 
привремен старател преку ЦСР Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.568/2000. 
(38097) 

Пред овој суд во тек е постапка за докажување на 
смртта по предлог на предлагачот Мехмедалија Џелал 
од с.Порој, за лицата Мехмеди Зеќирија и Мехмедали-
ја Џевдет од с.Порој. 

Се повикуваат лицата Мехмед Зеќирија и Мехмед-
алија Џевдет од с.Порој по објавувањето на огласот 
во рок од 15 дена да се Јават пред судот или пак било 
кој што знае нешто за нивниот живот. Во спротивно, 
судот ќе им одреди привремен старател. 

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.560/2000. 
(38098) 

Пред овој суд во тек е постапка за докажување на 
смртта по предлог на предлагачот Сулејмани Шефкет 
од Тетово, за лицето Џафери Сулејман Неџип од Те-
тово. 

Се повикува лицето Џафери Сулејман Неџип од 
Тетово, по објавувањето на огласот во рок од 15 дена 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за 
долг, по тужба на тужителот АДОР "МАКЕДОНИ-
ЈА" Скопје, против тужениот Кадрии Нухи од е.Долно 
Палчиште - Тетовоско, а сега со неозната адреса во 
Италија. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на огласот да се јави во судот или да 
достави точна адреса. Во спротивно, судот преку ЦСР 
Тетово ќе му обезбеди привремен старател КОЈ ќе го 
застапува до правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.923/2000. 
(38119) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 736/2000, во регистарска влошка бр. 011518, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДОО на Друштвото за производство, угостителство, 
услуги и трговија "МЦ БУРГЕР" Шпетим и др. ДОО 
Кичево, ул. " Караџиќева" бр. 2. 

Основачи: Шпетим Пињоли од Кичево и Шазиман 
Алили од Кичево, на основа на договор за основање 
на ДОО бр. 01/00 од 18.04.2000 година}. ' 

Дејности: 15.11,15.12,15.13,15.20,15.31,15.32,15.33, 
15.51,15.52,15.81/1,15.81/2,15.82/1,15.82/2,15.85,15.86, 
15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 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, 51.42/2, 51.43, 
5Ј.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41,52.42,52.43,52.44/1,52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 6Ц.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.40, 74.81, 
74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со^прехранбени 
производи, застапување и посредување во надвореш-
нотрговското работење, реекспорт цџ стоки, продаж-
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ба на странска стока на консигнација, превоз на пат-
ници и стоки во меѓународниот друмски сообраќај, ту-
ристички работи со странство, малограничен промет 
со соседните држави на РМ, 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Шазиман Алили, уп-
равител без ограничување. 

Основната главница на друштвото изнесува 12.000 
дем или 384.000,00 денари во предмети спрема извеш-
тај на судски овластен проценител. Во основната глав-
ница секој од основачите учествува со следното: Шпе-
тим Пињоли со 50% од основачкиот влог односно 
6.000 дем или 192.000,00 денари и Шазиман Алили со 
50% од основачкиот влог односно 6.000 дем или 
192.000,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
736/2000. (23107) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 593/2000, во регистарска влошка, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на друштвото ЈТД 
на Друштвото за производство, трговија, превоз, угос-
тителство, туризам и-услуги Михаил Андоноски и др. 
"МИХ-ЕКСКЛУЗИВ" увоз-извоз Прилеп ЈТД При-
леп, ул. "Мирче Ацев" број 78. 

Основање на друштво ЈТД. 
Основачи: Михаил Андоноски и Роза Андоноска 

од Прилеп. 
Фирма: Друштво за производство, трговија, превоз, 

угостителство, туризам и услуги Михаил Андоноски и 
др." МИХ-ЕКСКЛУЗИВ" увоз-извоз Прилеп ЈТД. 

Седиште: Во Прилеп на ул. "Мирче Ацев" број 78. 
Предмет На работењето /дејност/: 15.81, 15.81/1, 

15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.89, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
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, 51.21, 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, 52Л2, 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, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55,40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12, 
65.12/3,, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 
71.40, 72.30, 72.60, 74.12, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74,84, 
92.33,92.34, 92.62,92.72, 93.01, 93.02,93.04, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, посредување 
и застапување во прометот со стоки и услуги, продаж-
ба на стоки од консигнацирни складови на странски 
стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедици-
ја, реекспорт, мал ограничен промет, комисиони рабо-
ти, застапување на странски фирми. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица: За 
обврските на друштвото содружниците одговараат 
лично и неограничено со сиот свој имот. 

Михаил Андоноски - управител со неограничени 
овластување во рамките на запишаните дејности. 

Основачки влог: Михаил Андоноски 50,00 денари, 
Роза Андоноски 50,00 денари, одговараат лично и не-
ограничено со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Треѓ. бр. 
593/2000. (23108) 

го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ на Трговско, услужно и производно друштво 
Мирјам, "ГЕГА-8" увоз-извоз Струга ДООЕЛ Струга, 
ул. -ЈНА" бр. 4/3. ' 

Дејности: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51,44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.62, 55.12, 55.30, 55.30/1,,,55.30/2, 55.40, 55.51, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 71.10, 74.12, 74.14, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со ^прехранбени производи,ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, малограни-
чен промет, реекспорт, туристичко посредување во 
странство, работи на посредување во надворешнотр-
говскиот промет, изведување на градежни работи во 
странство, продажба на стоки од консигнациони скла-
дови на странска роба. 

Во правниот промет со трети лица трговско, ус-
лужно и производно друштво Мирјам, ГЕГА-8" увоз-
извоз Струга ДООЕЛ Струга, ул. "ЈНА" бр. 4/3 наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Основната главница на друштвото изнесува 5.100 
дем или 158.100,00 ден во предмети према извештај на 
вешто лице проценител. 

Управител: Мирјам Гега од Струга, ул. "ЈНА" бр. 
4/3. Со неограничени овластувања во рамките на запи-
шаните дејности. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица 
одговара со целиот СВОЈ имот. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
726/2000. (23109) 

; Основниот суд, Битола воБитола, со решението 
Трег. бр. 726/2000, во регистарска влошка бр. 011508, 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 595/2000, во регистарска влошка, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на друштвото ДО-
ОЕЛ на Друштвото за производство, трговија,_угости-
телство и услуги СТОЈКОСКИ Слободан " ОПТИКАЛ 
ЕКСПРЕС-ЦОБИЧО" увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ 
Прилеп, ул. "Петар Поп Арсов" број 20. 

Основање на друштвото ДООЕЈ1. 
Основач: Стојкоски Слободан од Прилеп 
Фирма: Друштво за производство, трговија, угос-

тителство и услуги Стојкоски Слободан "ОПТИКАЛ 
ЕКСПРЕС -ЦОБИЧО" увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ. 

Седиште: во Прилеп, ул. "Димо Наредниот" број 51. 
Предмет на работењето /дејност/: 01.11, 0.111/1, 

01.1/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 
01.13/1, 01.13/2,01.21, 01.22-, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
02.01, 05.02, 15.32, 15151, 15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.93, 15,96, 15.98, 15.98/1, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 
17.71,17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 
19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.22, 25.24, 26.70, 
33.40, 33.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 
36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 
45.12, 45.21, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.21, 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, 55.11, 55.12, (55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60,21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.31, 71.40, 72.30, 
72.60, 74.12, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 
92.62, 92.72, 93.01, 53,04,. 93,05. надворешна ;тргорија.со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
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рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки, угости-
телски и туристички услуги, меѓународен транспорт 
на стоки и, патници, меѓународна шпедиција, реек-
спорт, малограничен промет, комисиони работи, зас-
тапување на странски фирми. 

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

Друштвото, во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски во прометот одговара со целиот 
свој имот - полна одговорност. 

Слободан Стојкоски - управител со неограничени 
овластувања во рамките на запишаните дејности. 

Основачки влог: Врз основа на проценка од овлас-
тен процените лен влог во предмети - средства во из-
нос од 5100 дем / противвредност во денари 163.200,00 
денари/. 

. Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
595/2000. (23110) 

Друштвото вр правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица 
одговара со целиот СВОЈ ИМОТ И солидарно со сите дру-
ги содружници. 

Од Основниот суд Битола во Битола,, Трег. бр. 
742/2000. (23112) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 592/2000, во регистарска влошка бр. 011372, 
го запиша во трговскиот регистар запишувањето на 
Трговец поединец за трговија на мало со часовници и 
накит Сулејман Мехмедали Џенгис "ЏЕКИ" Охрид 
Т.П. Охрид, ул. "Даме Груев" бр. 163/А. 

Седиште: ул. "Даме Груев" бр. 163/А, Охрид. 
Дејности: 52.12,52.46,52.48,52.73,36.61,36.22,33.50, 

27.41, 26.82/2 - бижутерија и галантерија, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со ^прехранбени производи. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка со полно 
овластување. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица одговара лично со целиот свој имот - полна одго-
ворност. 

Овластен потписник: Сулејман Џенгис. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

592/2000. (23111) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 742/2000, во регистарска влошка бр. 011525, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ на Друштвото за ветеринарна дејност, трговија и 
услуги Петар Чупона, "ВЕТЕРИНАРНА АМБУ-
ЛАНТА ДР. ЧУПРНА" : увоз-извоз Битола ДООЕЛ, 
Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 27/39-Пелагонка 
2. , - V-: ' ' 

Дејности: 50.30/1, 50.30/2; 50.30/3, 51.11, 51.18, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.3'2, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 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, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 
71.31, 71.34, 74.84, 85.20, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, меѓународен транспорт иѓа сто-
ки и патници, малограничен промет, реекспорт, турис-
тичко посредување во странство, работа на посреду-
вање во надворешнотрговсќиот промет, изведување 
на градежни работи во странство, продажба на стоки 
од консигнациони складови на странска роба. 

; Во правниот промет со трети лица друштвото за 
ветеринарна дејност, трговија и услуги Петар Чупона, 
"ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАНТА ДР. ЧУ ПОЛА" 
увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Климент Ох-
ридски" бр. 27/39-Пелагонка 2 настапува во свое име и 
за свој а .сметка. 

Основната главница на друштвото изнесува 5.100 
дем или 158.100,00 ден во предмети према извештај на 
вешто лице проценител. 

Управител: Петар Чупона од Битола, ул. "Кли-
мент Охридски" бр. 27/39. Со неограничени овластува-
ња вофамките на запишаните дејности. 

Основниот суд Битола вр Битола, со решението 
Трег. бр. 566/2000, во регистарска влошка бр. 011344, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ на Трговското друштво за производство, тргови-
ја, угостителство и услуги "МЕНДИ" Ади Лога ДОО-
ЕЈЃувоз-извоз е. Ливада, Делоговда. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 21.23, 21.25, 
25.21, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 45.21/2, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.32, 51:33, 
51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.45,'51.47, 51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52:41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52:47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 71.10, 74.14, 
74.20/2,74.20/3,74.70,74.81,74.82, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, ту-
ристичко посредување во странство, работи на посре-
дување во надворешнотрговскиот промет, изведување 
на градежни работи во странство, продажба на стоки 
од консигнациони складови на странска роба. 

Во правниот промет со трети лица трговското 
друштво за производство, трговија, угостителство и 
услуги "МЕНДИ" Ади Лога ДООЕЈ1 увоз-извоз е. Ли-
вада, Делогожда, е. Ливада, Делогожда настапува во 
свое име и за своја сметка. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка со полни овласту-
вања. Друштвото во правниот промет со трети лица 
одговара со целиот СВОЈ ИМОТ. 

Управител: Ади Лога од е. Ливада, Делогожда. Со 
неограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 

Основната главница на друштвото изнесува 5.100 
дем или 158.100,00 ден во предмети према1 извештај на 
вешто лице проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
566/2000. (23112-а) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 162/2000, во регистарска влошка бр. 2-738, го 
запиша во судскиот регистар основањето на задруга 
на Производно, трговска, услужна задруга "ФРОИ-
КО-ТРЕЈД" увоз-извоз Македонски Брод П.О. Маке-
донски Брод/ул; "Маршал Тито" бб. 

Фцрма: Производно; трговска, услужна задруга 
"ФРЕИЌО-ТРЕЈД" увоз-извоз Македонски Брод П.О. 

Седиште: Македонски Брод, ул. "Маршал Тито" 
бб. 

Основачи: Катерина Мојсоска од М. Брод, Магда 
Петрова од М. Брод, Зоре Мојсоски од М. Брод. 

Дејности: 01,21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01,25, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.51, 15.61, 15.71, 15.98/2, 50.10, 50.20, 
50.30,50.30/1,50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 41.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.48, 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, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 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, 52.62, 52.53, 55.11, 55.30, 
55.30/2, 55.30/1, 55.40, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 
74.12, 74.81, 93.02, откуп на земјоделски и сточарски 
производиу надворешна ^трговија -со прехранбени1 про-
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изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води* овластување на субјектот со уписот во правниот 
промет - полна одговорност, вид и обем на одговор-
ност - полна одговорност. 

Директор: Катерина Мојсоска. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 

162/2000. (23114) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 741/00, во регистарска влошка бр. 01011524-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
во на ТД на Друштвото за промет, градежништво и 
сточарство "ТРЕ В. АХМЕДИ" Абедин ДООЕЛ ек-
спорт-импорт е. Арангел - Осломеј. 

Абедин Ахмеди од е. Арангел-Кичево. 
.Содружникот вложува основни средства во износ 

155.000,00 денари според записникот од судскиот про-
ценител. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/1; 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 
01.41, 01.41/3, 01.42, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 4532, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 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, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 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, 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, 
52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23,60.24, 63.21,71.10,71.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 
70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.30, 72.40, 74.12, 
74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
^прехранбени производи, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки , меѓународен транспорт на патни-
ци, посредување, застапување, консигнација, малогра-
ничен промет со сите соседни земји. 

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

Во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. 

Управител на друштвото е: Абедин Ахмеди - упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
741/00. (23115) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
Основниот суд Скопје II - Скопје со решение 

И.Рег.Зг. бр. 77/2000 од 18.09.2000 година, во региста-
рот на здруженија,на граѓани и фондации се запишува 
Федерација на синдикатите за транспорт на РМ од 
СкопЈе со седиште во Скопје, на ул."Благоја Стефков-
ски" бр. 13 а, со скратено име "ФЕСИНТРАНС". 

Дејноста на здружението на граѓани "ФЕСИН-
ТРАНС" е омасовување, развој и унапредување на ст-
рукови синдикати од областа на транспортот, корди-
нирање и усогласување на програмските активности 
на деновите, водење грижа за трудово социјалните и 
социјално економските интереси на членовите, сора-
ботка со сите синдикални организации во државата. 

Со денот на запишувањето во регистарот здруже-
нието на граѓани Федерација на синдикатите за тран-
спорт на РМ со скратен назив "ФЕСИНТРАНС" од 
Скопје се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (38118) 

Основниот суд Скопје И - Скопје со решение 1.Рег. 
Зг.бр. 79/2000 од 15.09.2000 година, во регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации се запишува Здру-
жение за унапредување на условите за грижа и сместу-
вање на хендикепирани и социјално загрозени деца 
"НАДЕЖ" од Скопје со седиште во Скопје, на бул. 

"Јане Сатански" бр. 3/1, со скратено име Здружение 
"НАДЕЖ" Скопје. 

Основните цели и задачи на здружението "НА-
ДЕЖ" од Скопје се: врз основа на идентичноста на 
своите уверувања и хуманитарни погледи од поглед на 
постоење на потребата за унапредување на условите 
за грижата кон хендикепирани и социјално загрозени 
деца, како цели и задачи на здружението го поставува-
ат работењето врз унапредување на формите на оств-
арување на грижата кон хендикепирани социјално заг-
розени деца со различни облици на дејствување и тоа: 
постојано следење на состојбите на условите за гри-
жата кон хендикепирани и социјално загрозени деца 
по пат на анкетирани и прибирање на податоци на 
граѓаните и соодветни институции, ангажирани во ра-
ботата на оваа проблематика, изготвување на анализа 
за конкретниот начин ца унапредување на условите за 
грижата кон хендикепираните и социјално загрозени 
деца, а тоа по Кат на ангажирање на стручни лица од 
областа на остварувањето на грижата кон хендикепи-
рани а социјално загрозени деца, врз основа на која 
анализа ќе се изготви план во кој план ќе се Предви-
дат конкретни форми на унапредување на условите за 
грижата кон хендикепирани и социјално загрозени де-
ца, целосно и објективно информирање на јавноста за 
состојбата на условите За грижата кон хендикепирани 
и социјално загрозени деца, и тоа по пат на учество на 
пригодни емисиии на електронските медиуми, и по пат 
на објавување на пригодни написи во печатените ме-
диуми, преземање на соодветни активности пред орга-
ните надлежни за нормативно^ регулирање на пра-
шањето на создавање на условите за грижата кон хен-
дикепирани и социјално загрозени деца, и тоа по пат 
на давање на соодветни предлози за промена на посто-
јаната регулатива или за донесување на нова, приби-
рање на материјални средства за подобрување на ус-
ловите за грижата кон хендикепирани и социјално за-
грозени деца, и тоа преку организирање на разни ак-
ции за прибирање на материјална помош на институ-
ции и субјекти кои конкретно се занимаваат со оства-
рувањето на грижата кон хендикепирани и социјално 
загрозени деца. 

Со денот на запишувањето во регистарот здруже-
нието "НАДЕЖ" од Скопје се смекнува со својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (38290) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
Рег. Згф.бр. 39/2000 од 27.09.2000 година во регистарот 
на Здруженија на граѓани И фондации се запишува Ко-
шаркарски клуб "ЉУБОТЕН 2000". 

Работата и активностите на здружението е омасо-
вување на кошаркарскиот спорт во местото, општина-
та и пошироко, афирмацијата на кошаркарскиот спо-
рт и ангажирање На младите на спортски план, учест-
во во организираниот систем на натпреварување и ел. 

Седиштето на Здружението е во Тетово на ул. 
"Кузман ЈосИфоврки Питу" бр. 51, а истото ќе делува 
на подрачјето на Република Македонија и пошироко. 

Од Основниот суд во Тетово. (38094) 

Со решение Згф. бр. 38/99 од 01.06.1999 година во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 38 
за 1999 година се запишува Фудбалски клуб Таринци -
Макмесо - с.Таринци. 

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Таринци -
Општина Карбинци, а здружението ќе дејствува на те-
риторијата на општина штип и Карбинци. 

Од Основниот суд во Штип. (38358) 

Со решение Згф. бр. 6/2000 од 04.10.2000 година 
при Основниот суд во Крушево е запишана измена на 
името на регистрираното здружение на граѓани Мла-
дински СОЈУЗ на Крушево. 

Новото име на здружението е Европски центар за 
интеграција Крушево, со скратено име ЕЦИ-Крушево 

Од Основниот суд во Крушево. (38359) 
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СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 

решение на овој суд III Ст. бр. 52/2000 од 28.09.2000 го-
дина, е отворена стечајна постапка над должникот 
ППУТ "АЛ - ФИ" д.о.о. Скопје, ул."Ресенска" бр. 2/3-
1, и жиро сметка 40100-601-215477, при ЗПП - Филија-
ла Скопје и број на регистарска влошка 1-38314-0-0-0 
при регистарскиот суд на Основен суд Скопје I - Ско-
пје, и истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (38298) 

Основниот суд во Битола, свикува рочиште на кое 
доверителите на ДОО "КАРНОМАК" од Битола и на 
ДОО "ПОРОДИНСКА КЛАНИЦА" од Битола и 
двете во стечај, ќе се изјаснуваат за прифаќање на 
програмата за сопственичка и финансиска трансфор-
мација и консолидација на ДОО "КАРНОМАК" и на 
ДОО "ПОРОДИНСКА КЛАНИЦА" на рочиштето 
доверителите ќе ги претставуваат овластени претста-
вници со овластување за изјаснување и гласање за 
прифаќање на предложената програма. 

Доверителите можат да се изјаснат и да гласаат по 
писмен пат за прифаќање на програмата. 

Доверителите предложената програма може да ја 
разгледаат и извршат увид секој работен ден во прос-
ториите на ДОО "КАРНОМАК" во стечај. 

Рочиштето ќе се одржи на 19.10.2000 година во 
12.00 часот, судница бр. 7, во Основниот суд во Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (38091) 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст. бр. 126/2000 од 26.09.2000 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот ППС 
"ЗВЕЗДА - КТ" п.о. од Струмица, но е одлучено да 
истата не се спроведува поради немање имот на долж-
никот. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (38311) 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст. бр. 138/2000 од 27.09.2000 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот ТППС 
"ПИРИН - ПРОМ" п.о. од Струмица, но е одлучено да 
истата не се спроведува поради немање имот на долж-
никот. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен ве-
сник на Р М . 1 

По правосилноста на решението, горенаведеното пре-
тпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (38312) 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст. бр. 125/2000 од 02.10.2000 година, 
е отворена стечајна постапка над должникот УТП 
"НОБЕЛ" од Струмица, но е одлучено да истата не се 
спроведува поради немање имот на должникот. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното пре-
тпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (38313) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение Ст.бр.15/96 од 18.09.2000 година, заклучена е 
стечајна постапка над должникот ПМК "ПАЛАН-
ЧАНКА" Крива Паланка. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (38310) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште - нива 5/21 пет 

идеални дваесетина (1250 м2) од КП бр. 2572/1 на м.в. 
"Аџемка", нива 4 класа, целата во површина од 5355 
м2, и КП бр. 124 на м.в. "Венешти", лозје 3 класа, во 
површина од 318 м2, опишани во ПЛ бр. 955 на КО Пи-
рок, сопственост на Ајдини Абдула Имрли и Зендели 
Зендел Мухамедин и двајцата од с.Пирок првата за це-
на од 250.000,00 денари, а втората за 222.600,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно го губат праврто 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. Илинденска" бр. 
76, Тетово. (38105) 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 
1537/1 на м.в. "Узуница", нива 3 класа, Целата во повр-
шина од 2380 м2, опишана во ПЛ бр. 589 на КО Г.Речи-
ца, сопственост на Красниќи Хасиба Исмет од с.Г.Ре-
чица за вкупна цена од 453.720*00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. Илинденска" бр. 
76, Тетово. . (38106) 

Се продава земјоделско земјиште т нива 1/2 КП бр. 
47/дел на м.в. "Подбрешки пат", нива 4 класа, целата 
во површина од 1076 м2, опишана во ПЛ бр. 652 на КО 
Ратае, сопственост на Димитриевска Живкова Иванка 
од Тетово, ул.Гоце Делчев" бр. 128, за вкупна цена од 
69.940,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, бр рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. Илинденска" бр. 
76, Тетово. (38107) 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 
444/1 на м.в. "Млака", нива 5 класа, целата во површи-
на од 1526 м2, опишана во ПЛ бр. 571 на КО Милети-
но, сопственост на Филиповски С. Блаже од с.Милети-
но, а сега со престој во Белград - Сурчин на ул. "Мар-
шал Тито" бр. 2, СРЈугославија, за вкупна цена од 
167.860,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник таа Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно го губат правото | 
на првенство. 
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Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. . (38109) 

Се продава 5/14 идеален дел од земјоделско земји-
ште - во КО Богданци - нива на ЌП бр. 3628, план 27, 
скица 81 во м.в."Горно село", класа 5, со површина од 
1964 м2, сопственост на Ѓорѓиевски Душан од Богдан-
ци, за цена од 10.000,00 денари. 

Се повикуваат,заедничките сопственици чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. Изјавите за при-
фаќање на понудата да се достават до нотарот Нада 
Прочков^, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. , (38102) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино 
вон, П. бр. 4006/2, во м.в. "Бел Камен", нива со повр-
шина од 2418 м2, во КО Неготино вон, сопственост на 
Поп Димков Лазар од Неготино, ул. "Гоце Делчев" 
бр. 7, по цена 24.375,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во ."Службен весник на Репу-
блика Македоија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Ѓело од Неготино, ул. "Мар-
шал Тито" бр. 138. , (38103) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП 
бр. 44/1о2 нива од 4 класа на м:в. "Село" во површина 
од 556м2, заведено во ПЛ бр. 2336 за КО Бањица соп-
ственост на Силјаноска Борица од Гостивар, ул. "Ба1 

њешница" бр. 17, за вкупна купопродажна цена од 
1.500.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98) , имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во Службен весник на Република Маке дони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
, до нотарот Зулсриќар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Бра-
тство" бр. 5-А. , (38104) 

Се продава земјоделско земјиште ливада во м.в. 
"Стеже" КП бр. 131 во површина од 12967м*, и тоа ед-
на'третина во КО Светомитрани сопственост на Мен-
ка Сипкоска од Кривогаштани, по цена од 360.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. ' • 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Соња Грца од Крушево, ул."Илинденска" 
бб. (38111) 

штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето, на понудата. Во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Дано Рошкоски, бул. "Гоце Делчев" зг-
рада Македонија, локал 14, Прилеп. (38112) 

Се продава недвижен имот, пасиште класа 4 и 5, со 
вкупна површина од 1015м2, што се наоѓа во м.в. "Буту-
рес", обележана на КП бр. 241/2, план 4, скица 11, сп-
оред ПЛ бр. 484 од 03.03.2000 година за КО Г.Соње, из-
даден од Републичка геодетска управа - Одделение за 
премер и катастар Скопје, бр. 1103/3750, сопственост на 
Гроздановски Крсте Ристо од Скопје, ул. "Варшавска" 
бр.4/3/12. Пасиштето се продава по ѕ ДЕМ од м2. 

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи 
со земјиштето што се продава, во. рок од 30 дена од Де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на Република Македонија" писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат пра-
вото на првенство. ' \ , 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Светлана Петровска, ул. "Никола Вап-
царов" бр. 3/1, Скопје. (38088) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште, 
построено на КП бр. 2496, м.в. "Бутелски лозја", кул-
тура нива, 5 класа, со површина од 4943 м2, ЌО Раш-
так, сопственост на Тодоровска Љубица, за цена од 
229.849,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и граничарите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. 
Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (38224) 

Се разменува земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 1460 на м.в. Терамидница" класа. 4, со повр-
шина од 2762 м2 заведена во ПЛ бр. 19 за КО Царев 
Двор, сопственост на Принзевски Никола Александар 
од с.Царев двор Ресен. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопст-
веници и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето, во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (38253) 

Николоска Ѓорѓија Ратка од Прилеп, ул."Егејска" 
бр. 24, врши продажба на својот недвижен имот завед-
ен во ИЛ бр. 1530 за КО Варош сопственост на идеа-
лен дел единаесет дванаестини од парцела бр. 1631 во 
м.в."Тополка" култура нива, класа 2, во површина од 
3267 м2. 

Купопродажната цена на горе наведениот имот из-
несува 81.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-

Се разменува земјоделско земјиште и тоа ливада 
на КП бр. 1104 на м.в. "Рамник" класа 3, со површина 
од 1938 м2 и ливада на КП бр. 1105 на м.в. "Рамник" 
класа 3, со површина од 1913 м2 и двете заведени во 
ПЛ бр. 123 за КО Езерени, сопственост на Таневски 
Владе Крсте од е.Царев двор Ресен. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", 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 Мексуд максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (38255) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 588, 
на м.в. "Шулан", нива 5, класа, во површина од 1459 м2,, 
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опишано по ПЛ бр. 24, на КО Јажинце, за вкупна ку-
попродажна цена од 50.000,00 денари, сопственост на 
Бејтулаи Љатиф Абдулвахид од е.Јажинце, Тетово. 

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

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

(38256) 

огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со сед-
иште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување. 

(38318) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
7768/1, на м.в. "Клуково", нива 3 класа, во површина од 
2820 м2, опишано по ПЛ бр. 3108, на КО Тетово, за вку-
пна купопродажна цена -од 175.000,00 денари, сопст-
веност на Исмаили Авзи Исак од с.М.Речица, Тетово. 

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

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

(38257) 

Продавачот Мануела Методи Петрова од Штип, 
ул. "5 Конгрес" бр. 32 е сопственик на недвижен имот 
лозје во м.в. "Каваклија", КП бр. 2139, план 17, скица 
58, класа 3, во површина од 1676 м2. Опишаниот недви-
жен имот евидентиран во ПЛ бр. 612, за КО Штип 1. 

Наведениот имот се продава за цена од 2000 ДЕМ 
во денарска противвредност, по курсот на НЕМ што 
важи на денот на плаќањето. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава. Се повикува-
ат истите доколку се заинтересирани да достават пис-
мени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
ласот до нотарот Ленче Томе Каранфиловска од Шт-
ип; со седиште ^а ул. "Генерал МихаЈло Апостолски" 
бр. 5. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтереси-
рани за купување. (38259) 

Се продава земјоделско земјиште катастарска кул-
тура нива 7 класа, на КП бр. 43, во м.в. "Рамнобор" во 
површина од 7502 м2, заведена во ПЛ бр. 75, КО мел-
ница, сопственост на Гламновска Трајковска Доста, со 
живеалиште во с.Полчиште, Прилеп, за цена од 
3.000,00 денари. 1 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. ; (38316) 

Се продава земјоделаско земјиште и тоа: лозје на 
КП бр. 1577/2, план 007, скица 008, на м.в. "Торниш-
те", класа 3, со површина од 5564 м2, пасиште на КП 
бр. 1577/5, на м.в. "Торниште", класа 4, со површина 
Од 280 м2, и нива на КП бр. 1577/6, на м.в. "Торниш-
те", класа 5, со површина од 2305 м2, видно од ИЛ бр. 
477 за КО Марена, сопственост на Блага Георѓиев од 
Кавадарци, ул. "Игман" бр. 42, за цена од 120.000,00 
денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделското 
земјиште право на првенство на купување имаат заед-
ничките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат .истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени п6нуди; В(0 рок од 30 дена од објавувањето на 

Се продава земјоделско земјиште и тоа-нива на 
КП бр. 1274 на м.в. "Ракиде" класа 3, со површина од 
2916 м2 заведена во ПЛ бр. 1008 за КО Царев Двор, 
сопственост на Бучковски Мите Ставре од с.Царев 
Двор Ресен, за цена од 108.500,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во Службен весник на Република Ма-
кедонија", 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 Мексуд Максуд, ул. "ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (38321) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 1292 на м.в. "Кула" класа 5, со површина од 
4347 м2 заведена во ПЛ бр. 545 за / КО Крани, 
сопственост на Димовски Васил Димчо од с.Крани, 
Ресен, за цена од 70.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопст-
веници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 
,. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. ^ # (38322) 

Се врши размена на земјоделско земјиште, и тоа 
цела КП бр. 1513/1 на м.в, "Винјаге", нива 3 класа во 
површина од 3296 м2 КП бр. 1513/2 на м.в. "Винјаге" 
неплодно во површина од 340 м2 и по иста катастарска 
парцела нива 3 класа во површина од 394 м2, сите три 
опишани во ПЛ бр. 564, за КО Д.Палчиште, сите во 
вкупна површина од 4030 м2, сопственост на Идризи 
Вели од с.Камењане, за една или повеќе идентични 
или слични по класа парцели на иста КО Палчиште. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чии земјишта граничат со земјиш-
тата кои се продаваат во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тето-
во. (38319) 

Се врши размена на земјоделско земјиште, и тоа 
цела КП бр. 1540 на м.в. "Винјаге", нива 2 класа во по-
вршина од 3512 м2 заведена во ПЛ бр. 7, за КО Д. Пал-
чиште, сопственост на Салихи Хиљми од с.Д.Палчиш-. 
те, за една или повеќе идентични или слични по класа 
парцели на иста КО Палчиште. * 

Се повикуваат заедничките сопственици^ сосопст-
веници и соседите чии земјишта паничат со земјиш-
тата кои се продаваат во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достав-
ат до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Те-
тово. * (38320) 

Се врши' продажба на недвижности КО Брест ПЛ 
бр. 13, и тоа: недвижности сите наведени во ПЛ бр. 13, 
почнувајќи од КП бр. 669, 739, 816, 816, 816, 817, 818, 
819, 820, 821, 830, 830, 923, 961, 962, 1000, 1008, 1059, 
1065,1065,1070, или вкупно КП 21 вклучувајќи и обје-
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кти во сопственост на Алија Авди од с.Брест, Скопје, 
по цена од 10 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на поштата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, 
ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје.(38140) 

Се врши продажба на недвижност КО Арачиново 
ПЛ бр. 844, и тоа: КП бр. 501/1, м.в."Мандра" нива во по-
вршина од 33720 м2, за купопродажна цена од 300 денари 
од м2, во сопственост на Садри Фат од сАрачиново. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на голасот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достав-
ат до нотарот Матилда Бабиќ, ул."Јани Лукровскџ"бб, 
ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје.(38141) 

Се продава недвижен имот шума 1000 м2, на КП 
бр. 10, план 2, м.в."Накованја\ 5 класа, нива од 2300 
м , на ЈСП бр, 19, план 2, м.в."Окадарица" 8 класа, 
шума од 2000 м2, на КП бр. 19. план 2, 
м.в."Окадарица", 5 класа и нива од 2900 м , на КП бр. 
55, план 10, м.в."Ливаѓе\ 4 класа, во КО Рлевци, 
заведен во ПЛ бр. 59, сопственост на Николов Ристо 
од Велес, за цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на гол асот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Миодраг Стојановски, ул. "Гоце Делчев" 
бр. 4, Велес. (38317) 

денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно го губат 
правото на првенство. (38363) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, посвое-
на на КП бр. 415/2 и КП бр. 415/3, план 4, скица 6, м.в. 
"Ограде", класа 1, со површина од 929 м2, во КО Него-
тино, сопственост на ЈахЈа Кашифа Таџедин од с.Не-
готино - Гостиварско, за цена од 304.100,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на побудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. -

Изјавите за прифаќање на понудата да се достав-
ат до нотарот Весна Василеска, ул. "Воиноски" бб, 
Гостивар. (38361) 

Се продава земј одел еко земјиште во КО Страгово, 
КП бр. 25, план 90, скица 1, м.в. "Ѕиданите", култура 
нива, класа 7, со површина од 10000 м2, во сопственост 
на Левова Блага од Кавадарци, видно од ПЛ бр. 31, из-
даден од РГУ за премер и катастар Кавадарци, за цена 
од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на 
КП бр. 6595, план 013, скица 013, на м.в. "Ушите", кла-
са 4, со површина од 4465 м2, кој имот е евидентиран 
на ИЛ бр. 4056 за КО Кавадарци 1 вон, сопственост на 
Блажо Прескакулев од Кавадарци, ул. "Рајна Соколо-
ва" бр. 8, за цена од 93.000,00 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделското 
земјиште право на првенство на купување имаат заед-
ничките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, па се повику-
ваат истите доколку се заинтересирани да достават 
писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот до, нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со сед-
иште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе 
се смета дека не се заинтересирани за купување.(38318) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП 
бр. 2227-5-15, лозје 6 класа, на м.в. "Над Село" во по-
вршина од 260 м2, заведен во ПЛ бр. 1017, за КО Врап-
чиште, сопственост на Решити Халита Асан, Решити 
Халита Намик, Решити Халита Назми, Решити 
Мемета Аднан, Решити Мемета Ејуп и Решити 
вд.Мемета Урфије сите од е. Врапчиште, за вкупна 
цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/1998), имаат право.на првенство на ку-
пување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понуди-
те. Во спротивно 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. (38365) 

Се продава 1/4 идеален дел од земјоделско земјиш-
те во К(Ј Гевгелија - нива на КП бр. 1355, план 17, ски-
ца 21, во м.в. "Караорман", класа 2, со површина од 
1935 м2, сопственост на Дагалева Македонка од Гевге-
лија, за цеца од 40.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште грани-
чи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во Службен весник 
на Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доста-
ват до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, 
Гевгелија/ (38412) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
384/2, на м.в. "Браненица" нива од 4 класа, во површи-
на од 571 м2, опишано во ПЛ бр. 453, на КО Слатина, 
сопственост на Фаризи вд.Џевита Џезире од е. Слати-
на, Тетово, за цена од 117.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во " Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се доста-
ват до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, 
Тетово. (38414) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
522, на м.в. "Леска" нива од 3 класа, во површина од 
1225 м2, и КП бр. 715, на м.в. "Леска" нива од 2 класа, 
во површина од 3293 м2, опишани во ПЛ бр. 2242, на 
КО Челопек, сопственост на Салихи Абдулвехап Ске-
ндер и Сали од с.Челопек, Тетово, за цена од 
520.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
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имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тето-
во. (38415) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
1895, на м.в. "Куќа" нива од 4 класа, во површина од 
800 м2, и ливада од 3 класа, во површина од 282 м2, оп-
ишани во ПЛ бр. 70, на КО Сиричино, сопственост на 
Јовановски Миланов Душан од с.Сиричино, Тетово, за 
цена од 132.200,00 денари. 

, Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со 
имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достав-
ат до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Те-
тово. (38416) 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 
6505/2 на м.в. "Кљуково" нива 3 класа, целата во повр-
шина од 5615 м2, опишана по ПЛ бр. 547, на КО Тето-
во, сосопственост на Јусуфи Абдулов Амди од Тетово, 
ул." Браќа Миладинови "бр. 94, за вкупна цена од 
673.200,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, 
Тетово. (38417) 

Се продава земјоделско земјиште - нива 1/15 од 
КП бр. 582 на м.в. ' Порошница нива 1 класа, целата 
во површина од 7285 м2, опишана по ПЛ бр. 399, на 
КО Требош, сопственост на Ибиши Асана Ибиш од е. 
Требош, за вкупна цена од 104.(650,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. 

Изјавите за прифаќање;^ понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски^ ул. Илинденска" бр.76, 
Тетово. (38418) 

Се продава земјоделско земјиштенива КП бр. 
314 на м.в. "Гладница" нива 3 класа, целата во повр-
шина од 2448 м2, опишана по ПЛ бр. 45, на КО Богови-
ње, ^сопственост на Ракипи(Хамити)Мустафа Зелби-
је, Мустафи Мустафа Макфирете двете од с.Синичане 
и Мисими Сали Емрија од с.Боговиње, за вкупна цена 
од 465.120,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достав-
ат до нотарот Ане Јовановски, ул."Илинденска" бр.76, 
Тетово. (38419) 

Се, продава земјоделско земјиште - лозје, во 
вкупна површина од 660 м2, која се наоѓа на КП бр. 
507, класа 3, за КО Бунарџиу во м.в. "Купини , 
сопственост на Стојнев Стојне, Стојнев Симеон, 
Ников Радомир и Стојнев Владимир, со живеалиште 
во с.Буанарџик, Скопје, по цена од 35.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата. Во спротивно го губат правото на пр-
венство на купување на земјиштето. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Петар Митков, ул. "Јани Лукровски" бр. 
14, Гази Баба, Скопје. (38336) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.060292/93, издаден од ГУВР - Скопје на 
рме Афродита Бајрами, ул."Г. Станчевски" К 2 стан 39, 
Скопје. (36985) 

Пасош бр.1307718, издаден од УВР - Прилеп на име 
Благоја Ацевски,ул." Јоска Јорданоски"бр.158, Прилеп. 

Пасош бр. 406994 на име Џафери Назми, е. Речане, 
Гостивар. (32661) 

Пасош бр.1370722/00,издаден од УВР-Гостивар на 
име Ване Лазарески,ул." Т. Здравевски" бр.32,Гости-
вар. (38324) 

Пасош бр. 871295/96,издаден од УВР - Велес на име 
Хаџидимов Благојче,е. Башино села,Велес. (38325) 

Пасош бр.1128045/98,из даден од УВР-Скопје на име 
Ирфан Исмаили,ул."7 Албан. бриг."бр.91,Скопје.38326 

Пасош бр.818003/95,издаден од УВР - СкопЈе на име 
Башким Зендљи,с. Кондово,ул." 107 "бр25, Скопје.38328 

Пасош бр.957313/96додаден од УВР - СкопЈе на име 
Јонус Исени, е. Студеничани,Скопје. (38331) 
/ Пасош бр.1235151/99,издаден од УВР-Скопје на име 
Горѓи Николов,ул." В.Карангелевски" бр.38/13,Скопје. 

Пасош бр.1103819/98додаден од ОВР-Гостивар на 
име Илбер Демири, с.Здуње,Гостивар. (38354) 

Пасош бр. 601022/95додаден од УВР- Скопје на име 
Верица Мишкова,ул."И.Маџовски"бр.25,СкрПЈе.38372 

Пасош бр.126о922 на име Ѓорѓиев Тони,ул." Само-
илова "бр.34-1/11,Радовиш. <38377) 

Пасош бр.0129003,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Џемаил Мевлида,ул." 1213" бр.20,Скопје. (38387) 

Пасош бр. 945940/96,издаден од УВР- Скопје на име 
Сулејман Мерван,бул." АСНОМ" бр.16/1-7,СкОпје.38390 

Пасош бр.12380/4,издаден од ОВР-Неготино на име 
Малиминова Марика,ул. "Првомајска "бр.З,Неготино. 

Пасош бр.1442951/00,издаден од УВР-Скопје на име 
ШаботиќНеџат^л." Црногорска" бр.54,Скопје. (38413) 

Пасош бр.1277789/Ѕ )9,издаден од УВР-Тетово на име 
Муртезани Агим, е. Новосело,Тетово. (38425) 

Пасош бр.1466224,издаден од УВР-Струмица на име 
Бонева Нина,ул."Маршал Тито" бр. 173,Сгтоумица.38431 

Пасош бр.1124752/98,издаден од ОВР-Струга на име 
Бизати Мерлинда,ул."27 Март"бр.И,Струга. (38432) 

Пасош бр.1367231,издаден од ОВР - Виница на име 
Тошева Здравка, е. Драгобрашта,Виница. (38433) 

Пасош бр.1273633,издаден од ГУВР г Скопје на име 
Абдураман Јусуфи,с.Буковиќ,Скопје. (38436) 

Пасош бр.1053694 додаден од ГУВР - Скопје на име 
Исуф Шабани,е. Ласкарци,Скопје. (38437) 

Пасош бр.616055,издаден од УВР - Куманово на име 
Ибадет Мустафа, е. Виштица,Куманово. (38438) 

Пасош бр.з65258,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Муртезан Кадифе,ул. "Дримкол"бр.12,Скопје. (38439) 

Пасош бр.155765,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Џељаљ Љоки,ул." Ресенска" бр.10-2/1,Скопје. (38440) 

Пасош бр.1091651/83,издаден од УВР-Тетово на име 
Мемеди Агрон,с:Фалише,Тетово. (38441) 

Пасош бр.113088343,издаден од ОВР-Гостивар на 
име Бајрами Шуртиме,с.Форино,Гостивар. (38442) 

Пасош бр.1356404/00,издаден од УВР-Скопје на име 
Гордана Блажевска,ул."Џ,^^Кенеди" бр. 11/1-38,Скопје. 

Пасош бр.И89065/99,издаден од УВР-Тетово на име 
Амети Гајур, е. Н. Село 2,Тетово. (38447) 

Пасош бр.494195/95,издаден од УВР - Куманово на 
име Ушкин Фарук, е. Черкеско Село,Куманово. (38488) 

Пасош бр.1281358,издаден од ОВР - Струга на име 
Муратосдки Кренар,ул." Ц.Филипоски" бр. 23,Oipyra. 

Пасош бр.1236868/99,издаден од ОВР-Струга на име 
: ви 

до i)£ до >joq on ,50 o^'Miia 
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Работна книшка на име Локоска Љиљана,Скопје. 
Работна книшка на име Ѓорѓевски Орце,ул. 

"Домачки дол" бр.59,Крива Паланка. (38371) 
Работна книшка на име Изби Бура,Струга. (38373) 
Работна книшка на име Усниов Асан,ул. Корчо 

Маалоибр.42,Радовиш. (38378) 
Работна книшка на име Петрова Елица,с.Д. Ли-

повик,Радовиш. (38379) 
Работна книшка на име Емилија Кусакатова, 

Скопје. . (38389) 
Работна книшка на име Ѓурковиќ Елена,Скопје. 
Работна книшка на име Сандра Исмановски,Скопје. 
Работна книшка на име Михајловска Даниела, 

Скопје. (38323) 
Работна книшка на име Елбата Аљиљи,СкопЈе38327 
Работна книшка на име Цаневска Елица,Скопје. 
Работна книшка на име КарчовскиЈован,Скопје. 
Работна книшка на име Исмаили Љуљзим,Скопје. 
Индекс бр. 1437,издаден од Градежен Факултет -

Скопје на име Трајанов Никола,Скопје. (38335) 
Диплома издадена од Гимназија "Зеф Љуш Марку 

- Скопје на име Кадриу Мејрем,Скопје. (385331 
Воена книшкадодадена од Скопје на име Сашо Јо-

вановски,Скопје. (38383) 
Свидетелство на име Лимон Кедитидос.Радишани, 

Скопје. (38339) 
Свидетелство на име Џемаил Даут,Скопје. (38340) 
Свидетелство за 3 година на име Махмудовиќ Фехо, 

с.Горно Оризари,Велес. (38345) 
Свидетелство на име (^танковска Невена, е. Дво-

риште,Берово. (38366) 
Свидетелство на име Ѓорѓиев Тони,с.Нов Истевник, 

Делчево. (38367) 
Свидетелство на име Стоименовска Рада,с.Вирче, 

Куманово. (38368) 
Свидетелство за 8 одделение на име Донева Јасми-

на, е. Конче,Радовиш. (38374) 
Свидетелство за 8 одделение на име Даниела Јова-

новска, с.Д.Ј1иповик, Радовиш. (38375) 
Свидетелство на име Сулиман Таипов, е. Конче, Ра-

довиш. (38376) 
Свидетелство за 4 одделение на име Тодорова Пав-

лина, с.РакитецЈРадовиш. (38380) 
Свидетелство на име Ибраим Салие Куцица,с.Кар-

бинциДПтип. * (38381) 
Диплома на име Давчевска Катица,ул." Неретва 

бр.37,Велес. • (38342) 
Диплома на име Миовска Василка, ул." Ордан Џи-

нот" бр.71ЈВелес. (38343) 
Диплома на име Андова Иванка,ул."Енгелсова" 

бр.3/283елес. (38344) 
Книшка на име Кочевски Љупчо,е. Раш бр.59, Кри-

ва Паланка. (38370) 
Даночна картичка бр.4017994104578 на име ПИТ 

"Титан" Ц.О. увоз-извозДуманово. (38400) 
Чекови, на име Маргарита Станиќ, ул."11 Октом-

ври" бр.1-1/13,Крива Паланка. (38369) 
Чекови од ор.3196925 до 3196932додадени од Ко-

мерцијална банка а.д. - Скопје на име Андонова 
Гордана,Скопје. (38435) 

Се огласуваат за неважни следните изгубени 
избирачки легитимации 

Избирачка легитимација на име Ташков Роберт, е. 
Уласнци-ГрадскоЗелес. (38341) 

Избирачка легитимација на име Лета Лазова, ул. 
"Ј.Планински"бр.2,Кавадарци. (38382) 

Избирачка легитимација на име Ѓорѓиева Билјана, 
ул. "Е.Кардељ" бр.15-3/2,Кавадарци. (38384) 

Избирачка легитимација на име Волчев Зоранчо, 
ул." Прилепска" бр.19,Кавадарци. 08385) 

Избирачка легитимација на име Маричка Темел-
кова^ул."К.Спанзова" бр. 43,Кавадарци. (38386) 

Избирачка легитимација на име Сузана Тодорова, 
ул."Пиринска"бр.5Давадарци. (38391) 

ИзС шрачка легитимација на име Коцева Славица, 
ул."Ц.Димов",Кавадарци. (38392) 

Избирачка легитимација на име Валентина Атана-
сова,ул. " С.Пинџур" бр.42,Кавадарци. (38393) 

Избирачка легитимација на име Илиев Јово,с. Со-
пот,Кавадарци. (38396) 

Пасош бр.1425327/2000,издаден од УВР-Струмица 
на име Маглешева Василка,ул.Туро Салај"бр.19,Стру-
мица. (38524) 

Пасош бр.1266647,издаден од УВР-Струмица на име 
Николов Борче,ул."Панче Пешев"бр.6-2/4,Струмица. 

Пасош бр.1054094/97,издаден од УВР-СкопЈе на име 
Огњановски Ненад, ул."Шекспированбр.19/2-9,Скопје. 

Огласот објавен во Сл. Весник на Р. Македонија бр. 
15/99 за пасош бр.0679585/95додаден од на име Дилев-
ски Миросдлавдш." Сердарот" бр.56,Скопјесе сторнира. 

Пасош 6p.l366684,издаден од УВР - Кочани на име 
Анастасов Лука ул." Маршал Тито"бр.87,Кочани.38532 

Пасош бр.11/4298додаден од ОВР - Кичево на име 
Алими Рецеп, е. Туин,Кичево. Ѓ38533) 

Пасош бр.1308626/99 на име Костеска Милица, 
ул." Плитишта" бб,Струга. (38534) 

Пасош бр.0916448 на име Трајкова Божанка, бул. 
"Македонија" бр.36-3/6,Кавадарци. (38535) 

Пасош бр.1153651,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Абдулаи Хиса, ул."С.Наумовн бр.7/1-40,Скопје. (38539) 

Пасош бр.322485/94,издаден од ГУВР - Скопје на 
име Наџи Хусеини,ул."Ј.Розентал"бр.22,Скопје. (38563) 

Пасош бр.0208852,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Веби Рустеми,с.Кондово,ул." 100"бр.ЗЗ б,Скопје.(38565) 

Пасош 1304684/99,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Јовановски Добре,ул. "В.С.-Бато"бр.11/3-15,Скопје. 

Пасош 1371325/00,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Гордана Мишева, ул." Страшо Пинџур" бр. 18/3-34, 
Скопје. 

Пасош бр.283104/94,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Лазаровски душко,ул."Хо Ши Мин"бр.387 б,Скопје. 

Пасош бр.0434079/94 додаден од ГУВР-Скоше на 
име Орданчо Трајков,ул."Коперниковам бр.19/1-9, 
Скопје. (38571) 

Чекови од бр. 3855818 до 3855822,5290367,5290368 и 
5290369, од тековна сметка бр. 7873633,издадени од Ко-
мерцијална банка АД Скопје на име Васовска Орхидеја 
Скопје. (38430) 

Чекови од бр. 1134415 до 1134424, од тековна сметка 
бр. 11769383,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Кочков Георги,Скопје. (38443) 

Чекови бр. 0100003107379 и 0100003107380, издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје на име Војо 
Михајловски, ул. "Јадранска" бр. 35, бр.на лична карта 
Рег.бр. 1563451, Скопје. 

Чекови бр.3522937, 1057292 и 1057293, од тековна 
сметка бр.5457124,издадени од Комерцијална банка а.д. 
-Скопје на име Ефто Попоски,Скопје. (38562) 

Работна книшка на име Ангелевски Илче ул.и2г' 
бр. 48,Битола. (38464) 

Работна книшка на име Сејдини Агим, ул."Ј. 
Сандански" бр. 45,Прилеп. (38465) 

Работна книшка на име Трајковски Киро,ул."Б. 
Крстески" бр. 9,Прилеп. (38467) 

Работна книшка на име Миланоски Пеце, ул, 
" Б.Семкоски" бр.18,Прилеп. Ѓ38468) 

Работна книшка на име Ајет Хебибе,Тетово.(38473) 
Работна книшка на име Амити Пумази, е. Дебреше, 

Гостивар. (38480) 
Работна книшка на име Слободан Величевски, е. 

Отошница,Крива Паланка. (38490) 
Работна книшка на име Коцев Лазар, с.Лесновица, 

Штип. (38506) 
Работна книшка на име Стојановски Зоран, е. Брус-

ник,Битола. (38508) 
Работна книшка на име Трпковска Слаѓана,Скопје. 
Работна книшка,издаден од во Дебар на име Сузана 

Муладаути,Скопје. (38541) 
Работна книшка на име ИдризЕлмази,Скрпје.38560 
Работна книшка на име Стевана Ѓорѓиевска, 

Скопје. (38564) 
Работна книшка на име Боцевска Гордана,Скопје. 
Работна книшка на име Весели Зулкани,Скоте. 
Чекови од бр. 417846 до 417853 од бр. 428009 до 

428022 и 4860423, од тековна сметка бр. 11625531, изда-
дени од Комерцијална банка АД Скопје на име Рајчин 
Зоран,Скопје. (38394) 

Работна книшка на име Трчкова Пале,ул.нБлагој 
Горев" бр.583елес. (38346) 
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Избирачка легитимација на име Наумова Павлина, 
е. Сопот,Кавадарци. (38397) 

Избирачка легитимација на име Митрева Донка, ул. 
" Г. Димитров" бр. 11,Кавадарци. (38399) 

Избирачка легитимација на име Елица Бошкова, 
ул. "Полошканбр.10,Кавадарци. (38401) 

Избирачка легитимација на име Горги Атанасов, 
ул." С.Пинџури бр.46, Кавадарци. (38402) 

Избирачка легитимација на име Илиева Десанка, е. 
Сопот,Кавадарци. (38403) 

Избирачка легитимација на име Наумов Јордан, е. 
Сопот,Кавадарци. (38404) 

Избирачка легитимација на име Златев Голуб, ул. 
" Ј.Сеизов" бр.35,Кавадарци. (38405) 

Избирачка легитимација на име Горанчо Димтров, 
ул." Полошка" бр. 10,Кавадарци. (38406) 

Избирачка легитимација на име Горов Љубомир, 
ул." Бл. Алексов" бр.43,Кавадарци. (38408) 

Избирачка легитимација на име Спасов Трајчо,ул. 
"Брл Камен"бр.1/20,Кавадарци. (38409) 

Избирачка легитимација на име Ангел Тренчевски, 
ул."Кумровец"бр. 18,Прилеп. (38188) 

Избирачка легитимација ЕМБ0103960450063, изда-
дена од СО - Гази Баба - Скопје наиме Бесов Штетно 
Методија, ул."Јани Лукровски" бр. 9-1/1 ,Скопје.(38199) 

Избирачка легитимација ЕМБ2005981455079, изда-
дена од СО Гази Баба-Скопје на име Дефас Штерио 
Елена ул."Бапчор" бр. 10/10,Скопје. (38200) 

Избирачка легитимација ЕМБ 150794545004о, изда-
дена од СО-Гази Баба-Скопје на име Лакордов Павле 
Симо, ул." Бапчор" бр. 14-1/11,Скопје. (38202) 

Избирачка легитимација ЕМБ 1205932455018, изда-
ден од СО Гази Баба - Скопје на име Бесова Методија 
Спасија, ул." Јани Лукровски бр.9-1/1,Скопје. (38203) 

Избирачка легитимација ЕМБ0307953455003, изда-
дена од СО-Гази Баба-Скопје наиме Апостоловска Ни-
кола Саврула,ул. "Трифун Хаџи Јанев "бр.7/2-1, Скопје. 

Избирачка легитимација ЕМБ26059о2450012,изда-
дена од СО - Гази Баба-Скопје на име Михајловаки 
Гија Киро,Скопје. (38205) 

Избирачка легитимација ЕМБ3006961455080дода-
дена од СО - Гази Баба - Скопје наиме Михајловска 
Спасо Ленче, с.Булачани,Скопје. (38206) 

Избирачка легитимација ЕМБ2201939455062,изда-
дена од СО - Гази Баба - Скопје на име Стојковска Бо-
жин Младена с.Црешево,Скопје. (38207) 

Избирачка легитимација ЕМБ3001958450009дода-
дена од СО - Гази Баба - Скопје наиме Тодевски Мла-
ден Душан, е. Црешево,Скопје. (38208) 

Избирачка легитимација ЕМБ3010976450007дода-
дена од СО- Гази Баба-Скопје на име Стојановиќ Миле 
Влатко, е. Црешево,Скопје. (38209) 

Избирачка легитимација ЕМБ1408954455052, изда-
дена од СО - Гази Баба - Скопје на име Дајковски Геле 
Елица, е. Црешево,Скопје. (38211) 

Избирачка легитимација ЕМБ0504945455037, изда-
дена од СО - Гази Баба-Скопје на име Стојановиќ Гане 
Николина, с.Црешово,Скопје. (38212) 

Избирачка легитимација ЕМБ 1311949450073дода-
дена од СО Гази Баба - Скопје на име Дајковски Ни-
кола Томе, е. Црешово,Скопје. (38213) 

Избирачка легитимација ЕМБ 2501964499507дода-
дена од СО - Гази Баба - Скопје на име Тодевска Љубе 
Јорданка, е. Црешово,Скопје. (38214) 

Избирачка легитимација ЕМБ0803929450014, изда-
дена од СО-Гази Баба-Скопје на име Тодевски Величко 
Младен, с.Црешово,Скопје. (38215) 

Избирачка легитимација,издадена од Скопје на име 
Милошевска Драгица,ул" Габреш"бр. 4/12,Скопје.38281 

Избирачка легитимација,издадена од Скопје на име 
Милошевски Горѓи,ул."Габреш" бр 4/12,Скопје.(38282) 

Ивановски Севда, ул. "Сковачевиќ 14' бр. 144; 
Ивановски Гоце, ул. ''(^ковачевиќ 14" бр. 144; Тимка, 
Тоскиќ С СТ Нагоричане; Горѓи Ангѓеловиќ СТ\ 
Нагоричане; Тасич Зоран, С Матече; Петровска 
Стојна, С Малинце; Оломан Ѓунер, В. Стевоски 68; 
Љубица Ѓорѓоска, В Стевоски 8; Зехра АЈДинле, П 
Планина 29; Љубомир Гегоски, В Стевоски 8; 
Муџаит Шериф, Пирин ПЛ. 27; Ѓорѓоски Владимир, В. 
Стефоски 8, Охрид; Абазоска Зејнепе, Вардар 9, 
Охрид; Исмаил Ајдинче, П, Планина 29; Иса Ерол 

Сатеска, 61, Охрид; Фидарија Фазли, Вардар 37; 
Сотироска Павлина, П. Тошев 3-2/14, Охрид; Јонус 
Сабахад В. Стефоски 58, Охрид; Рамаданоска Есма, 
К.И. Методиј 65, Охрид; Јонуз Хисамедин, В. 
Стефоски 58, Охрид; Цветаноски Климов, В. 
Стефоски 26; Максуд Ајдинче, П Планина 29; Незир 
Фазли; Фазли Баким, ул. "Вардар" бр. 37; Владимир 
Ѓорѓоски, В Стефоски 8; Стојанова Ангелина, К. И 
Методиј 35, Охрид; Муслиоска Фитнет, Г. Папрадник; 
Бектеши Кареман Баланци; Бектеши Реџије, 
Баланци; Блажевски 3 Пепи Пупле 17; Добре 
Стевановски, Лера; Шерифоска Ава, Дебрепгге; 
Косески Мохамед, Али Дебреште; Шерифоска Суеда, 
Дебреште; Фератоски Исеин, Дебреште; Мафоска 
Мукадес, Дебреште; Јованоски Петре, Небрегово; 
Косески Авмед, Дебреште; Велеска Доста, 
Небрегово; Велески Јордан, Небрегово; Конески 
Рубинчо, Небрегово; Целоска Дземила, Дебреште; 
Серифоска Велија, Дебрепгге; Синаноска Кевсер; 
Незироска Нурија, Дебреште; Ремкоска Бејда, 
Дебресте; Фератоска Ава, Дебреште; Шерифоска 
Мовес, Дебреште; Шерифоска Дудие, Дебреште; 
Трпкоска Павлина, Небрегово; Целоски Адем, 
Дебреште; Сулејманоски Мустафа, Дебреште; 
Јандриоски Благо ј , Дебреште; Мустафоски Шабан, 
Дебреште; Јорданоска Вукица, Небрегово; Јовановски 
Дејанче, Небрегово; Целоски Амдија; Јованоски 
Сашо, Небрегово; Јандриоска Станка, Дебресте; 
Исмаил Меркоски, Дебреште; Велески Горан, 
Небрегово; Конеска Јованка, Небрегово; Трајкоски 
Димитрија, Небрегово; Челоска мелија, Дебреште; 
Ниметка Шерифоска, Дебреште; Нешкоска Нада, 
Небрегово; ТраЈКоска Цена, Небрегово; Трајкоски 
Живко, Небрегово; Јандриоска Снежана, Дебреште; 
Нешкоски Киро, Небрегово; Јорданоска Анита, 
Небрегово; Маркоски Броде; Трајкоски Милорад; 
Наумоска Сузана; Наумоски ЈБупче; Трајкоска Нада; 
Грозданоска Лепа; Мирта Глигоровска, С.Г. Влковија, 
маврови Анови; Јадранка Грунеска, С. Маврово, М. 
Анови; Денче Симевски, С. маврово; 

(230) 
Адем Таири, е. Тисовица; Ајше Таири, е. Тисовица; 

Јусуф Неат, ул. Пале Илк 8/2/21; Александар Блажев-
ски, е. Црешево; Светослав Станковиќ, ул. Владимир 
Комаров 6/4, Скопје; Марца Цветковска, е. Црешево; 
Марија Митковска, е. Црешево; Валентина Блажев-
ска, е. Црешево; Предраг Јовановски, Ј. Лукровски 
10/30, Скопје, Љупчо Митревски, е. Црешево; Андреја 
Јовчевски, е. Црешево; Драган Триковски, е. Цреше-
во; Симон Илиевски, е. Црешево; Зоран Стојановски, 
е. Црешево; Петар Божиновски, е. Црешево; Борис 
Петрушевски, е. Црешево; Коце Петрушевски, е. Цре-
шево; Саво Митковски, е. Црешево; Љубе Блажевски, 
е. Црешево; Антонија Митревски, е. Црешево; Тодор-
ка Петрушевска, е. Црешево; Цветанка Јовческа, е. 
Црешево; Верка Трајановска, е. Црешево; Аница Ба-
рлевска, е. Црешево; Сашко Митровски, е. Црешево; 
Киро Василевски, е. Црешево; Роска Митковска, е. 
Црешево; Мирче Итковски, е. Црешево; Стојмен Бо-
јан, е. Црешево; Марјан Бошковски, е. Црешево; Сла-
вица Василевска, е. Црешево; Биљана Костовска, е. 
Црешево; Цветанка Стојановска, е. Црешево; Ангели-
на Зашова, ВМЕЛб/2/б-о. Скопје; Дејан Наков Ј. Лука-
ровски 8/23, Скопје; ЛилјанаГрдановска, Ташко Кара-
џа 1/3-4; Даница Трпковска, е. Црешево; Велика Тодо-
ровска, Пирин Планина 22, Охрид; Мурџоска Татјана, 
П. Планина 26, Охрид; Салих Авни, И. Планина 73; 
Трајан Јолески, Сатеска 40/3-6; Живко Јолески, Сате-
ска 40-3/6; Зингер Билјана, П. Планина 8; Салих Хали-
д е , Пирин Планина 73; Саша Ѓурчин, Охрид, ул. Ки-
рил и Методиј 246; Наташа Каниковска, Охрид, ул. 
Кирил и Методиј 71; Бранка Гурчиќ, Охрид, ул. Кирил 
и методиј 246; Имероски Имер, Баланци; Имероски 
Фатмир, Баланци; Томини Ајредин, Баланци; Франго-
сќа Реане, Баланци; Ајвазоска Нафије, Баланци; Име-
роски Меџит, Баланци; Бектеши Лемка, Баланци; 
Имероски Џавит, Баланци; Бектеши Веруш, Баланци; 
Папаранику Сакип, Баланци; Имероски милаим, Ба-
ланци; Франгоска Зурија, Баланци; Исековски Илјас, 
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Баланци; Ѓоко Србиновски, Крушево; Блажевски 
Благоја, Светомитрани; Весна Јосеска, Крушево; Ве-
леска Фаница, Крушево; Стрезоски Благоја, Бучин, 
Еминоски Исниса, Борино, Мургоска Богоја, Јане 
Сандански, Бучин 7550, Крушево; Љубинка Алексова, 
е. Трстеник; Јоце Лазаровски, Метимир; Шерифоски 
Н. Дебреште; Синаноски И., Дебреште; Шерифоски 3. 
Дебренгге; Алиоска М. Црнилиште, Исламоска 3. Цр-
нилиште; Исламоски Б. Црнилиигге; Исламоски У. 
Црнилиште; Џафероска У. Дебреште; Шерифоска 3. 
Дебреште; Шерифоски В. Деореште; Синаноска Г. 
Дебреште; Незироски Е. Дебреште; Синаноски А. 
Дебреште; Синаноска А, Дебреште; Шерифоска Р. 
Дебреште; Исламоска К. Црнилиште; Синаноски М. 
Дебреште; Велеска Виолета; Наумоска Жаклина. 
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Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-

ки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
26/98), ЈЗО Клинички центар Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 73/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Нарачателот на повикот е ЈЗО Клинички цен-

тар Скопје, на ул. "Водњанска" бр. 17, Скопје, Репуб-
лика Македонија, даночен број 41)3099623 8238, мати-
чен број 4121082-2482. 

2. Предмет на објавата е прибирање на понуди за 
набавка на технолошка опрема за производство на 
храна, за потребите на Болничката кујна во Клинич-
киот центар Скопје. 

3. Право на учество имаат домашни и странски 
правни и физички лица. 

4. Постапката на набавката се спроведува со отво-
рен повик, согласно одредбите на Законот за јавните 
набавки. 

5. Понудата е деллива. 
6. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот 

на нејзиното поднесување. 
7. Испораката на опремата што е предмет на на-

бавка ќе се врши според потребите на нарачателот. 
П. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Спецификацијата со количества и видот на оп-

ремата, кои се предмет на набавката дадени се во тен-
дерската документација. 

2. Тендерската документација, заинтересираните 
понудувачи можат да ја подигнат по доставување на 
доказ за уплатени 2.000 германски марки на следната 
сметка на набавувачот м.бр. 4065549 Стопанска банка 
Скопје, или во денарска противвредност по среден 
курс на Народна банка на Р.М. на денот на уплатата, 
на следната сметка на набавувачот 40100-603-13565, 
даночен број 4030996238238, Стопанска банка Скопје. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните елементи: 
- име, адреса, телефон и седиште на понудувачот, 
- понудите^ бидат доставени на македонски или 

на англиски јазик со превод на македонски, 
- список на опремата што се нуди, 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник, за секоја позиција од набавката, како и вкупна 
цена на понудата изразена во денари или во германски 
марки, 

- начин на плаќање, со можност за одложено пла-
ќање, 

- рок на испорака на предметот на набавката, 
- обезбедување на стручна обука на кадарот. 
IV. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. - Домашните понудувачи да достават документ 

за бонитет, (согласно Законот за јавните набавки), ка-
ко и уверение дека против фирмата не е поведен сте-
чај и дека не е изречена мерка за безбедност-забрана 
за вршење на дејност (во оригинал или заверена копи-
ја на нотар). 

- Странскиот понудувач да достави документ за бо-
нитет на фирмата, издаден од страна на професионал-

но репрезентативно тело или Ревизорски извештај од 
странска ревизорска институција, во оригинал или за-
верена копија од нотар. 

2. Понудувачите мораат да достават доказ за тех-
ничка способност и тоа: 

- список (референца) на главни и слични испораки 
во последните три години, 

- опис на технички постројки на понудувачот (ма-
гацинот простор и расположиви средства за тран-
спорт), 

- посочувана на вклучени технички (стручни) лица 
задолжени за опремата што се нуди. 

3. Понудувачите треба да достават доказ дека се 
носители на застапништво, ексклузивни или овласте-
ни дистрибутери од производителот со чии производи 
учествуваат. 

4. Доказ за квалитет (сертификат). 
5. Проспекти. 
6. Овластен сервис за 24 часа, во и вон гарантен 

рок. 
7. Резервни делови. 
8. Гарантен рок. 
9. Упатство за употреба, чување и ракување на ма-

кедонски јазик. 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ 
1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, заверена и потпишана од одговорно лице. 
2. Понудата се доставува во согласност со член 53 

од Законот за јавните набавки. 
3. Понудата да се достави најдоцна до 12,00 часот 

на ден 20.11.2000 година, на адреса ЈЗО Клинички цен-
тар Скопје, ул. "Водњанска" 17, Скопје, Р.М. 

4. Секој учесник може да достави само една пону-
Да VI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 
на следните критериуми: 

- квалитет 30 бода, 
- цена 25 бода, 
- рок и начин на плаќање ^ 25 бода, 
- рок на испорака и ставање 
во употреба 25 бода. 

Во случај да се појават понуди со цени на кои раз-
ликата варира до +1-3%, а ги исполнува сите други ус-
лови, ќе одлучуваат останатите критериуми. 

VII. ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достави и 

гаранција, во висина од 5% од вредноста на понудата. 
Ако гаранцијата се -приложува во депозит, истиот се_ 
уплаќа на сметка на набавувачот 4065549 Стопанска^ 
банка Скопје или во денарска противвредност на 
сметката на набавувачот 40100-603-135оз, даночен 
број 4030996238238 Стопанска банка Скопје. 

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, 
гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот 
на отворањето на понудите. 

VIII. РОКОВИ п 1. Отворениот повик трае до 12,00 часот на 
20.11.2000 година. 

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 
20.11.2000 година, во 1230 часот, во просториите на 
Клиничкиот центар Скопје. 

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на Комисијата треба да и предадат писмено овлас-
тување од понудурачот за нивното учество на јавното 
отворање. 

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на 
рокот, како и тие што не се изработени според пропо-
зициите и критериумите утврдени во овој повик и тен-
дерската документација, нема да бидат разгледувани. 

3. Заради полесна обработка на податоците, сите 
понудувачи се должни податоците за опремата која е 
предмет на овој повик, да ги внесат во тендерската до-
кументација што е подигната од нарачателот. 

4. Дополнителни информации на тел. +389 91 
125233, факс. +389 91122130, г-ѓа Филипова. 

Комисија за јавни набавки 
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Foreign Supplier is obliged to submit a document of sol-
vency of his company issued by professional representative 
body or an audit report prepared by a licenced auditing institu-
tion (original or recorded copy by a notary - public). 

2. Bid is submitted in accordance to Article 53 of the Law 
on Public Procurement. 

3. Deadline for submission of Bid is 12:00 hour, on 20 
November 2000, at the Public Health Institution, Clinic Center 
- Skopje, st. "Vodnjanska" 11, Skopje, Republic of Macedo-
nia. 

4. Each participant can submit only one Bid. 
VI. SELECTION CRITERIA 
The most favourable Bidder is selected by the following 

items. 
- quality 30 points; 
- price 25 points; 
- deadline an manner of payment 25 points; 
- deadline of delivery and usage 20 points. 
In case to have more bids with a price difference to ± 3% 

are considered equivalent. 
Than other criterions and conditions are taken in conside-

ration. 
VII. GUARANTEE 
The supplier is obliged to secure his Bid either by deposi-

ting funds or by obtaining a bank guarantee which will be 5% 
of the Bid's value. If the guarantee is enclosed in deposit, it 

foes on the Purchaser's bank account 4065549 Stopanska ban-
a - Skopje or in counter value of MK dennars on the Purcha-

ser's account 40100-603-13565, tax nb. 4030996238238 Sto-
panska banka - Skopje. 

If the Bidder encloses a bank guarantee it will be valid at 
least 90 days from the day of the Bid's opening. 

VIII. DEADLINE 
1. The Open invitation for Bid's lasts to Monday, 20 No-

vember 2000, by 12:00 h. latest. 
2. The opening of the Bids will take place at the Clinic 

Center - SKopje on Monday 20 November 2000, at 12:30 h. 
IX. FINAL PROVISIONS 
1. The representatives of Bidders participating in the Pub-

lic Bid Opening will have to submit a written authorization to 
the Committee, issued by the Bidder. 

2. Bids submitted after the deadline as well as those that 
have not been completed according the provisions and criteri-
a's stipulated in the Open Invitation on Procurement docu-
ments, shall not be taken in consideration. 

3. For easier data elaboration all Bidders are obliged to en-
close data about the equipement subject of the announcement 
in the Tender documentation obtained from the Purchaser. 

4. Additional information on telephone: +389 91 125233; 
fax: +389 91 122130 attn: Ms Filipova. 

Public Procurement Committee 

Врз основа на член 13 алинеја 1 и член 15 од Зако-
нот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 
26/98), Комисијата за јавни набавки на Народна банка 
на Република македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 19/10-2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА РОНДЕЛИ ЗА КОВАЊЕ МОНЕТИ ОД 1,2 И 5 
ДЕНАРИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА НБМ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворениот повик е Народна бан-

ка на Република Македонија со седиште во Скопје на 
ул. "Комплекс банки" б.б. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на рондели за ковање монети од 1, 2 и 5 дена-
ри за потребите на Народна банка на Република Ма-
кедонија. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица. 

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Предмет на отворениот повик е прибирање на по-

нуди за набавка на рондели за ковање монети од 1,2 и 
5 денари во количина од 27 милиони парчиња со след-
ните карактеристики: 

1. 3a 1 денар малиони 'парчиња со следниве-
с т а н д а р д и . 
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- материјал (легура) 
- специфична тежина 
- тврдина 
- пречник на ронделата 
- дебелина на ронделата 

CuNi3Zn17 
8,60 гр./цмЗ 
223 ХБ 
25,70+/- 0,03мм 
1,39 мм+/-0,04мм 

парчиња со следниве 

CuNi3Zn17 
8,60 гр./ цмЗ 
223 ХБ 
27,70+ /-0,03мм 

, 1,39 мм+/-0,04мм 

CuNi3Zn17 
8,60 гр./цмЗ 
223 ХБ 
24,00+/-0,03мм 
1,32мм+/-0,04мм 

2. За 2 денари 10 милиони парчиња со следниве 
стандарди: 

- материјал (легура) 
-специфична тежина 
- тврдина 
- пречник на ронделата 
- дебелина на ронделата 
3. За 5 денари 5 милиони 

стандарди: 
- материјал (легура) 
-специфична тежина 
- тврдина 
- пречник на ронделата 
- дебелина на ронделата 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1.Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот; 
2. Цена на понудениот материјал со сите давачки; 
3. Начин на плаќање; 
4. Рок на испорака; 
5. Квалитет на материјалот; 
6. Потекло на производот; 
7. Гаранција за квалитетот. 
IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1. Изборот за наповолен понудувач ќе се изврши 

по следните критериуми: 
- висина на цената 400 бода 

/ (при ист квалитет и другите услови ќе се избере 
понудата со пониската цена) 
- квалитет на производот 400 бода 
- рок на испорака 100 бода 
- начин на плаќање 100 бода 
V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата понудувачот е должен задолжително 

да ја достави следната придружна документација: 
1. Судска регистрација на дејноста; 
2. Документ за бонитет издаден од Заводот за пла-

тен промет - Скопје во согласност со Правилникот за 
содржината на документот за бонитет ("Службен вес-
ник на РМ'' бр. 32/98), и 

3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпи-
шана и заверена од одговорното лице на понудувачот. 

4. Странското правно или физичко лице кое се ја-
вува како понудувач доставува сертификат за бонитет 
издаден од професионално репрезентативно тело на 
индустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделс-
твото или на професионално здружение на земјата во 
крја се наоѓа неговото седиште односно ревизорски 
извештај од странска ревизорска институција. 

VI. РОКОВИ , 
1. Крајниот рок на доставување на понудата е 15 

дена од денот на објавувањето во весникот "Дневник", 
"Службен весник на Република Македонија" и стран-
ски весник: "Budapest Business Journal". 

2. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, заверен и потпишан од страна на одговорното 
лице на понудувачот; 

3. Понудите кои не ги содржат бараните податоци 
се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за 
разгледување, и 

4. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои 
ознака " не отворај" и број на овој отворен повик. 

Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои би 
можел да се идентификува понудувачот. Во затворени-
от плик треба да има уште два затв*орени запечатени 
плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понудата и 
да носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик да 
ја содржи документацијата и да носи ознака "докумен-
тација" и точната адреса на понудувачот. 

5. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на 
дадениот рок нема да бидат разгледувани. 

6. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
15.11.2000 година, во 9,00 часот, во просториите на 
Народна банка на Република Македонија на ул. 
"Комплекс банки" б.б. - Скопје, во присуство на ов-
ластени претставници на понудувачите. 

7. Понудата со придружната документација да се 
достави на адреса: 

Народна банка на Република Македонија, ул. 
"Комплекс банки" б.б.- Скопје, по пошта или преку 
архивата на Банката. 

Комисија за јавни набавки 
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Македонија, У.бр.5/2000 од 27 септември 
2000 година 4899 

, С п о г о д б и 
39. Спогодба за продолжување на важноста 

на Колективниот договор за комунални-
те дејности на Република Македонија 4899 
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