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482. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уста-

вот на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од 
Законот за помилување ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Потполно се ослободи од извршување на казната 

затвор осуденото лице: 
1. Панчо Киро Бонев, од Гевгелија. 

II 
Делумно се ослободи од извршување на казната 

затвор осуденото лице: 
1. Злате Драги Петров од Штип, во траење од 1 ме-

сец. 
III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Вр. 07-315 
14 март 2001 година 

Скопје 

483. 
Врз основа на член 35 и член 36, став 2 од Законот 

за Владата на Република Македонија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 59 од 22.07.2000) и 
член 18 од Законот за организација и работа на орга-
ните на државната управа ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 58 од 21.07.2000 година), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 27.02.2001 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗВАЊАТА НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБО-
ТИ КОИ ВРШАТ ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ 

РАБОТИ И ЗАДАЧИ 
Член 1 

Со оваа уредба се утврдуваат звањата на државни-
те службеници кои во Министерството за надворешни 
работи и во дипломатските мисии и конзулати на Ре-
публика Македонија во странство вршат дипломатски 
и конзуларни работи и задачи. 

Член 2 
За државните службеници кои вршат дипломатски 

и конзуларни работи и задачи во Министерството за 
надворешни работи се утврдуваат следните звања: 

- Аташе, 
- Трет секретар, 
- Втор секретар, 
- Прв секретар, 
- Советник, 
- Министер - советник и 
- Амбасадор. 

Член 3 
Државниот службеник со звањето од став 1 од чле-

нот 2 од оваа уредба може да се стекне ако ги испол-
нува условите од Правилникот за условите и критери-
умите за стекнување на дипломатски звања на Минис-
терството, кој го донесува министерот за надворешни 
работи. 

Решение за доделување на дипломатските звања 
од став 1 член 2 од оваа уредба, донесува министерот 
за надворешни работи. 

Член 4 
Државниот службеник кој е упатен во дипломат-

ска мисија или во конзулат на Република Македонија 
во странство, а врши конзуларни работи и задачи, 
пред властите на земјата на приемот се пријавува ка-
ко: 

- Вице конзул, 
- Конзул, 
- Конзул - советник и 
- Генерален конзул. 
Звањето генерален конзул во дипломатска мисија 

или во Генерален конзулат на Република Македонија 
во странство, на предлог на министерот за надвореш-
ни работи, се добива со именување од страна на Вла-
дата на Република Македонија. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

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

Вр. 23-1063/1 
27 март 2001 година 

Скопје 

484. 
Врз основа на член 30 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 4/96), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 6.03.2001 година, 
донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за условите, начинот и постапката за 

доделување на градежно земјиште ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 24/96), во членот 7 став 
1 точка 5 се менува и гласи: 

"- административно-деловни, индустриски и други 
стопански објекти, јавни, станбени и спортско-рекреа-
тивни објекти и комплекси во кои ќе инвестира стран-
ско лице, регистрирано во трговскиот регистар во Ре-
публика Македонија (самостојно или во мешовита 
сопственост), врз основа на доставена инвестициона 
програма и доказ за обезбедени минимум 40% сред-
ства за објекти до 32.000.000,00 денари инвестициона 
вредност, односно 25% средства за објекти со над 
32.000.000,00 денари инвестициона вредност". 
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Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-1322/1 Претседател на Владата 
6 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

485. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно об-

разование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 6.03.2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ "11 ОКТОМВРИ" -

С. УРВИЧ - ОПШТИНА КАМЕЊАНЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште "11 Октомври" - с. Урвич - оп-
штина Камењане, што го донесе Училишниот одбор 
на седницата одржана на 24.04.1997 година. 

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

Бр. 23-97/1 Претседател на Владата 
6 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

486. 
Врз основа на член 36, став 2 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 6.03.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ 

РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Службата за општи и 

заеднички работи на Владата на Република Македо-
нија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
37/98, 45/98, 28/99 и 61/99), се вршат следните измени: 

- во членот 2 и членот 4 став 2 по зборовите: "Вла-
да на Република Македонија", зборовите "Уставен суд 
на Република Македонија", се бришат и 

- во членот 18 по зборовите: "за потребите на", 
зборовите "Уставен суд на Република Македонија и", 
се бришат. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-1231/1 Претседател на Владата 
6 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

487. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6 март 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДА-
ВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ НА ДОГОВОРНАТА СПОГОДБА СО 
ФИРМАТА HAINAN S.I.T. ENTERPRISE CORP 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за давање согласност на Договорот 
за изменување на Договорната спогодба со фирмата 

Hainan S.I.T. Enterprise Corp УО бр. 02-6339/24/13.1 од 
22.11.2000 година, донесена од Управниот одбор на ЈП 
"Електростопанство на Македонија" - Скопје, на сед-
ницата одржана на 22.11.2000 година. 

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

Бр. 23-5809/2 Претседател на Владата 
6 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

488. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6 март 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДА-
ВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ СО КИНЕСКАТА 

БАНКА 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката за давање согласност на Договорот за изме-
нување на Договорот за заем со Кинеската банка УО бр. 
02-6339/24/13 од 22.11.2000 година, донесена од Управниот 
одбор на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скоп-
је, на седницата одржана на 22.11.2000 година. 

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

Бр. 23-5809/1 Претседател на Владата 
6 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

489. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6 март 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВО-
ЈУВАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБА НА НЕТО ДОБИВКА-
ТА ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈП "МАКЕДОНСКА ПОШ-
ТА" Ц.О. - СКОПЈЕ ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА 

ЗА 1999 ГОДИНА 
1. Владата на Република Македонија дава согласност 

на Одлуката за усвојување на распределба на нето добив-
ката од работењето на ЈП "Македонска пошта" ц.о. -
Скопје по Годишната сметка за 1999 година бр. 03-2439/1 
од 28.02.2000 година, донесена од Управниот одбор на ЈП 
"Македонска пошта" ц.о. - Скопје, на седницата одржана 
на 28.02.2000 година. 

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

Бр. 23-5107/2 Претседател на Владата 
6 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

490. 
Врз основа на член 11 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6 март 2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УС-
ВОЈУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД РАБОТЕЊЕТО 
НА ЈП "МАКЕДОНСКА ПОШТА" Ц.О. - СКОПЈЕ 

ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 1999 ГОДИНА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за усвојување на резултатите од ра-
ботењето на ЈП "Македонска пошта" ц.о. - Скопје по 
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Годишната сметка за 1999 година, бр. 03-2438/1 од 
28.02.2000 година, донесена од Управниот одбор на ЈП 
"Македонска пошта" ц.о. - Скопје, на седницата одр-
жана на 28.02.2000 година. 

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

Бр. 23-5107/1 Претседател на Владата 
6 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

491. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини (" Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА - МЕРМЕР НА "МАРИБЕЛ" 
УВОЗ - ИЗВОЗ ДОО, ПРИЛЕП, НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

" ПЕШТЕРИЦА", ПРИЛЕП 
1. На "МАРИБЕЛ" ДОО, увоз-извоз Прилеп се да-

ва концесија за вршење на детални геолошки истра-
жувања на минералната суровина мермер на локали-
тетот "Пештерица", Прилеп, со следните координати: 

ТОЧКА KOOРДИНATA 
X 

KOOРДИНATA 
У 

T1 4 584 350,00 7 551 200,00 
T2 4 584 350,00 7 551 700,00 
T3 4 584 000,00 7 551 700,00 
T4 4 583 850,00 7 532 700,00 
T5 4 582 500,00 7 552 700,00 
T6 4 582 500,00 7 551 700,00 
T7 4 583 250,00 7 551 000,00 
T8 4 584 000,00 7 551 200,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=1,7 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

Бр. 23-1226/1 Претседател на Владата 
6 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

492. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини (" Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА - ОНИКС НА ДПТУ "ЕУРО 
МАРМО-ГРАНИТИ" УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО, -ПРИЛЕП, 
НА ЛОКАЛНОСТА КАЈ С. МАНАСТИР, ПРИЛЕП 

1. На ДПTУ "Еуро Мармо-Гранити" ДОО, увоз-
извоз - Прилеп се дава концесија за вршење на детал-
ни геолошки истражувања на минералната суровина 
оникс на локалноста кај с. Манастир, Прилеп, со след-
ните координати: 

ТОЧКА KOOРДИНATA 
X 

KOOРДИНATA 
У 

T1 4 558 000,00 7 562 500,00 
T2 4 558 000,00 7 563 100,00 
T3 4 556 550,00 7 563 275,00 
T4 4 556 450,00 7 564 850,00 
T5 4 555 000,00 7 564 000,00 
T6 4 555 000,00 7 560 550,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=7,0 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

Бр. 23-1225/1 Претседател на Владата 
6 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

493. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини (" Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА - ГЛИНА И ГЛИНИЗИРАН 
ШКРИЛЕЦ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ " СОКОЛ И ЕЛЕН", МИШКО 
МИЛЕНКОВСКИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ БИТОЛА 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ " БАБИНО" ВО АТАРОТ НА 

ОПШТИНА СОПОТНИЦА 

1. На Друштвото за производство, трговија и услу-
ги "СОКОЛ И ЕЛЕН", Мишко Миленковски ДООЕЛ 
увоз-извоз Битола се дава концесија за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минералната сурови-
на глина и глинизиран шкрилец на локалитетот "Ба-
бино" во атарот на општина Сопотница, со следните 
координати: 
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ТОЧКА КООРДИНАТА 
X 

КООРДИНАТА 
У 

Т1 4 574 000,00 7 506 500,00 
Т2 4 574 000,00 7 507 750,00 
Т3 4 573 000,00 7 507 750,00 
Т4 4 573 000,00 7 506 500,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=1,25 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

Бр. 23-1223/1 Претседател на Владата 
6 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

494. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини (" Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА - ГРАНИТ НА " ГРАНИ-ПРИ", 
УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО, - ПРИЛЕП, НА ЛОКАЛИТЕТОТ 
" ГОЛЕМ КАМЕН-КОТЕЛОТ" КАЈ С. ЛОПАТИЦА, 

ПРИЛЕП 

1. На "ГРАНИ-ПРИ", увоз-извоз ДОО - Прилеп се 
дава концесија за вршење на детални геолошки истра-
жувања на минералната суровина гранит на локалите-
тот "Голем Камен-Котелот", кај с. Лопатица, Прилеп, 
со следните координати: 

ТОЧКА КООРДИНАТА 
X 

КООРДИНАТА 
У 

Т1 4 560 350,00 7 549 750,00 
Т2 4 560 000,00 7 552 000,00 
Т3 4 561 000,00 7 552 000,00 
Т4 4 562 000,00 7 550 000,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=2,98 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

Бр. 23-1217/1 Претседател на Владата 
6 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

495. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини (" Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА ТЕХНИЧКИ УКРАСЕН 
КАМЕН - МЕРМЕР НА " УНИ-ГРАН-МЕР", БРАНКО 
ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

"ВЕПРЧАНИ" - МАРИОВО 

1. На "УНИ-ГРАН-МЕР", Бранко ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, се дава концесија за вршење на детални 
геолошки истражувања на минералната суровина тех-
нички украсен камен-мермер на локалитетот "Вепр-
чани" - Мариово, со следните координати: 

ТОЧКА КООРДИНАТА 
X 

КООРДИНАТА 
У 

Т1 4 569 000,00 7 564 000,00 
Т2 4 569 775,00 7 563 850,00 
Т3 4 570 000,00 7 564 100,00 
Т4 4 570 000,00 7 565 300,00 
Т5 4 569 000,00 7 565 500,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=1,49 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

Бр. 23-1216/1 Претседател на Владата 
6 март 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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496. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини (" Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА - ДОЛОМИТ НА ДРУШТВО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОМЕТ 
И УСЛУГИ "БЕРОВИЌ", РАМИЗ ДОО УВОЗ-ИЗ-
ВОЗ ОД С. БАТИНЦИ, СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

"МАРКОВА СУШИЦА" - С. ОСИНЧАНИ 

1. На Друштвото за производство, градежништво, 
промет и услуги "БЕРОВИЌ", Рамиз ДОО увоз-извоз 
од с. Батинци, Скопје се дава концесија за вршење на 
детални геолошки истражувања на минералната суро-
вина доломит на локалитетот "Маркова Сушица" - с. 
Осинчани, Скопје со следните координати: 

ТОЧКА КООРДИНАТА 
X 

КООРДИНАТА 
У 

Т1 4 640 250,00 7 529 200,00 
Т2 4 641 030,00 7 529 380,00 
Т3 4 641 080,00 7 530 320,00 
Т4 4 641 180,00 7 531 080,00 
Т5 4 641 040,00 7 531 140,00 
Т6 4 640 320,00 7 530 270,00 
Т7 4 640 300,00 7 530 100,00 
Т8 4 640 210,00 7 529 380,00 
Т9 4 640 180,00 7 529 280,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=0,98 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

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

Бр. 23-1218/1 
6 март 2001 година 

Скопје 

497. 
Врз основа на член 4, став 2 од Законот за конце-

сии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минерал-
ните суровини (" Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 6.03.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА - ПЕСОК НА ДРУШТВО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "АЛЕМ 
КОМПАНИ", ШАБАН ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ 
С. ДОЛНО КОЊАРИ ПЕТРОВЕЦ НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ " С. ДОЛНО КОЊАРИ" ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 

1. На Друштво за производство, трговија и услуги 
"АЛЕМ КОМПАНИ", Шабан ДООЕЛ експорт-им-
порт с. Долно Коњари Петровец се дава концесија за 
вршење на детални геолошки истражувања на мине-
ралната суровина песок на локалитетот "с. Долно Ко-
њари" во атарот на општина Петровец, со следните 
координати: 

Поле А 

Поле Б 

ТОЧКА КООРДИНАТА 
X 

КООРДИНАТА 
У 

Т1 4 644 650,00 7 558 875,00 
Т2 4 644 925,00 7 558 700,00 
Т3 4 645 100,00 7 558 925,00 
Т4 4 644 800,00 7 559 100,00 

Б 
ТОЧКА КООРДИНАТА 

X 
КООРДИНАТА 

У 
Т1 4 645 600,00 7 558 775,00 
Т2 4 646 125,00 7 558 775,00 
Т3 4 646 125,00 7 559 025,00 
Т4 4 645 600,00 7 559 025,00 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува Р=0,185 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 
1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за кон-
цесија согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-
рот за концесијата, согласно одлуката за определува-
ње на критериуми за висината на надоместокот за 
концесии за вршење детални геолошки истражувања 
и експлоатација на минерални суровини ("Службен 
весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето 
на надоместокот ќе се определи во Договорот за кон-
цесијата. 

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот 
на потпишувањето на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

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

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

Бр. 23-1224/1 
6 март 2001 година 

Скопје 

498. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 21. 02. 2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПРИВРЕМЕНО 

КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
На Месната заедница "Дичо Зограф" за селата 

Тресонче, Росоки и Селце, Општина Ростуше, се пре-
несува правото на користење на недвижниот имот-
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сопственост на Република Македонија, стара училиш-
на зграда во с. Tрeсoнчe, лоциран на катастарската 
парцела бр. 230, место викано "Леништа", во вкупна 
површина од 3925 м2 (земјиште и објект), евидентира-
но во имотниот лист бр. 42 КО Tрeсoнчe на Одделени-
ето за премер и катастар Гостивар, согласно со Заклу-
чокот на Владата на Република Македонија бр. 23- 
177/1,3 од 21. 02. 2001 година. 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот од 

член 1 на оваа одлука се пренесува за период од 5 
(пет) години. 

Член 3 
Се задолжува Службата за општи и заеднички ра-

боти во Владата на Република Македонија, со корис-
никот на имотот Месната заедница "Дичо Зограф", да 
потпише договор за условите и начинот на пренесува-
ње на правото на користење на имотот во кој што 
прецизно ќе се определат условите и начинот на пре-
несување на објектот и можностите за продолжување 
на рокот за користење на истиот. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-177/1 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

499. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30.01.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ПОД ЗАКУП 
Член 1 

Правото на користење на недвижниот имот - вое-
но купатило кое што се наоѓа во касарната "Разловеч-
ко востание" во Делчево, се пренесува на користење 
под закуп на Општина Делчево, согласно Заклучокот 
на Владата на Република Македонија бр. 23-327/1 од 
01.0 2.2001 година. 

Член 2 
Висината на надоместокот за закупнината да го ут-

врди Службата за општи и заеднички работи во Вла-
дата на Република Македонија, со Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбениот и деловниот прос-
тор на Република Македонија. 

Член 3 
Се задолжува Службата за општи и заеднички ра-

боти во Владата на Република Македонија, со корис-
никот на имотот Општина Делчево, да потпише дого-
вор за условите и начинот на пренесување на правото 
на користење на имотот, при што прецизно да се наве-
дат имотно-правните односи и условите за давање на 
објектот на користење. 

Во Договорот од став 1 на овој член, би можело да 
се предвиди можност закупнината што би требало да 
ја плати Општина Делчево да се компензира со напра-
вените вложувања, доколку Општината прави такви 
вложувања, како и одредба дека недвижниот имот не 
може да се издава во подзакуп. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-327/1 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

500. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Влада-

та на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 59/2000), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 23.01.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Правото на користење на недвижниот имот на об-

јектот во Македонска Каменица кој што порано го ко-
ристел и управувал Основното училиште "Кирил и Ме-
тодиј" од Македонска Каменица, се пренесува на Др-
жавното средно училиште "Методи Митески - Брицо" 
од Делчево, согласно Заклучокот на Владата на Репуб-
лика Македонија бр. 23-5762/1 од 28.01.2001 година. 

Член 2 
Правото на користење на недвижниот имот од 

член 1 на оваа одлука се пренесува без надомест на не-
определено време. 

Член 3 
Се задолжува Службата за општи и заеднички ра-

боти во Владата на Република Македонија, со корис-
никот на имотот Државното средно училиште "Мето-
ди Митески - Брицо" од Делчево, да потпише договор 
за условите и начинот на пренесување на правото на 
користење на имотот, при што прецизно да се опреде-
лат имотно-правните односи и условите за давање на 
објектот на користење. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 23-1425/1 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

501. 
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 27. 02. 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за култура и тоа: 

Харифен 
број 

Харифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
8703 Патнички автомо-

били и други мо-
торни возила глав-
но конструирани 
за превоз на лица 
(освен возилата од 
тар. број 8702), 
вклучувајќи и мо-
торни возила за 
комбиниран пре-
воз на лица и сто-
ки (од типот "ка-
раван", "комби", 
итн.) и автомобили 
за трки: 

8703 32 --Со зафатнина на 
цилиндрите над 
1500 см до 2500 см3: 
—Нови: 
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Со зафатнина 
на цилиндрите над 
1500 см3 до 2000 
см3: 

8703 32 10 11 Патнички ав-
томобили, составе-
ни 
а) Ланд Ровер 
Фрееландер 
2.0ЏЕди 5др 

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

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

Бр. 23-1505/1 
27 февруари 2001 година 

Скопје 

502. 
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 6.03.2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за здравство и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
3002 

3002 20 00 00 

Човечка крв; жи-
вотинска крв под-
готвена за употре-
ба во терапевтски, 
профилактички 
или дијагностички 
цели; антисеруми 
или други фракции 
на крв и модифи-
кувани имунолош-
ки производи, без 
оглед на тоа дали 
се добиени или не 
се добиени со био-
технолошки про-
цеси; вакцини, ток-
сини, микробски 
култури (освен на 
квасец) и слични 
производи: 
-Вакцини за хума-
на медицина 
а) Вакцина "Рубе-
ола" 5 пакети 

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

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

Бр. 23-119/1 
6 март 2001 година 

Скопје 

503. 
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 6.03.2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 
1. Со ова решение се определуваат предметите кои 

може да се увезат без плаќање царина, а за потребите 
на Министерството за труд и социјална политика и 
тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Именување Количина 

1 2 3 4 
4202 

4202 12 00 00 

8471 

8471 30 00 00 

Ковчези, куфери, 
несесери, аташе-
куфери, актен-чан-
ти, школски чанти, 
футроли за наоча-
ри, футроли за 
двогледи, футроли 
за фотоапарати, 
футроли за музич-
ки инструменти, 
футроли ца пушки, 
футроли за пишто-
ли и слични кон-
тејнери; патни тор-
би, тоалетни тор-
би, ранци, женски 
чанти, торби за ку-
пување, портмонеа 
за банкноти, пор-
тмонеа за метални 
пари, футроли и 
корици за мапи 
или документи, та-
бакери, кеси за ту-
тун, торби за алат, 
спортски торби, 
торби за шишиња, 
кутии за накит, ку-
тии за пудра, кутии 
за прибор за јадење 
и слични контејне-
ри, од кожа или од 
вештачка кожа, од 
фолии од пластич-
ни маси, од тек-
стилни материјали, 
од вулканфибер 
или од картон, или 
целосно или пре-
тежно прекриени 
со овие материјали 
или со хартија: 
--Со надворешна 
површина од плас-
тични маси или од 
текстилни матери-
јали 

Машини за авто-
матска обработка 
на податоци и нив-
ни единици; маг-
нетни или оптички 
читачи, машини за 
преснимување на 
податоци на носи-
тели на податоци 
во кодирана форма 
и машини за обра-
ботка на такви по-
датоци, неспомнати 
или неопфатени 
-Портабл дигитал-
ни машини за ав-
томатска обработ-
ка на податоци, со 
маса до 10 кг, што 
се состојат од нај-
малку една цен-
трална единица, 
тастатура и дисплеј 

3 парчиња 

3 парчиња 

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

Бр. 23-1118/1 
6 март 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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504. 
Врз основа на член 171 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/2000 и 
103/2000), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 02.03.2001 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР 

ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Член 1 
Се овластува Заводот за платен промет до консти-

туирањето на Централниот депозитар за хартии од 
вредност, да ги врши следните работи од надлежност 
на Централниот депозитар на хартии од вредност: 

- водење на регистар на хартии од вредност во не-
материјален облик во вид на електронски записи; 

- изврши пренесување на податоците од акционер-
ските книги на акционерските друштва во Централни-
от депозитар за хартии од вредност, согласно со Пра-
вилникот за начинот на пренесување на акционерски-
те книги; 

- утврдување и порамнување на обврските кои про-
излегуваат од трансакциите со хартии од вредност. 

Член 2 
Заводот за платен промет е должен да обезбеди 

кадровска, техничка и организациона оспособеност за 
вршење на работите од член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
За успешно и благовремено пренесување на пода-

тоците од акционерските книги на акционерските 
друштва, Заводот за платен промет треба да изврши 
обука на одговорните лица во акционерските друштва 
за водење на акционерските книги. 

Член 4 
Рокот од шест месеци за пренесување на акцио-

нерските книги од член 171 став 3 од Законот за хар-
тии од вредност, за акционерските друштва ќе започ-
не да тече од 01.06.2001 година. 

Член 5 
Со донесување на оваа одлука престанува да важи 

Одлуката на Комисијата за хартии од вредност бр. 07- 
167/1 од 21 февруари 2001 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од до-

несувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Ре-
публика Македонија". 

Бр. 03-239/1 Комисија за хартии од вредност 
5 март 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

505. 
Врз основа на член 110 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии од вред-
ност на 05.03.2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. Се дава согласност за именување на Захари Ар-

сенков, со завршен Филолошки факултет за директор 
на брокерската куќа "БРО-ДИЛ" АД, со седиште во 
Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 3. 

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

Бр. 07-30/3 Комисија за хартии од вредност 
5 март 2001 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

506. 
Врз основа на член 397 став 4 од Законот за без-

бедност на сообраќајот на патиштата ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 14/98) и член 62 од 
Законот за организација на работата на органите на 
државната управа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 58/2000), министерот за економија во 
согласност со министерот за транспорт и врски и ми-
нистерот за внатрешни работи, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ДИМЕНЗИИТЕ, ВКУПНИТЕ МАСИ 
И ОСНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА ВОЗИЛАТА И 
ЗА ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ КОИ МОРААТ ДА ГИ 
ИСПОЛНУВААТ УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА НА 
ВОЗИЛАТА ВО СООБРАКАЈ НА ПАТИШТАТА 

Член 1 
Во Правилникот за димензиите, вкупните маси и 

осното оптоварување на возилата и за основните ус-
лови кои мораат да ги исполнуваат уредите и опрема-
та на возилата во сообраќај на патиштата ("Сл. лист 
на СФРЈ" бр. 50/82) во член 6, став 1 во точката 1, бро-
јот "6" се заменува со бројот "12", а во точката 5, пот-
точка б, бројот "18" се заменува со бројот "18,75". 

Член 2 
Во член 7, став 1, бројот "2,5" се заменува со бро-

јот "2,55". 
По ставот 1 се додава нов став кој гласи: 
"За товарни моторни возила и приклучни возила 

со изотермна надградба (ладилник и др.) чија дебели-
на на ѕидовите е поголема од 45 mm, дозволената ши-
рочина е 2,6 m". 

Член 3 
Во член 9 бројот "6,7" се заменува со бројот "7,2", 

а бројот "24" се заменува со "25". 

Член 4 
Во член 11, став 1, точките 1, 2, 3 и 4 се менуваат со 

нови пет точки кои гласат: 
"1) Оптоварување на една непогонска оска 10 t 
2) Оптоварување на еднократна непогонска оска 

или на повеќе оски со меѓусебно растојание помало од 
1 m изнесува 11 t 

3) Оптоварувањето на удвоена непогонска оска со 
меѓусебно растојание: 

од 1 m до < 1,3 m изнесува 16 t 
од 1,3 m до < 1,8 m изнесува 18 t 
> 1,8 m изнесува 20 t 
4) Оптоварување на еднократна погонска оска из-

несува 11,5 t 
5) Оптоварување на тандем погонски оски со меѓу-

себно растојание: 
од 1 m изнесува 11,5 t 
од 1 m до < 1,3 m изнесува 16 t 
од 1,3 m до < 1,8 m изнесува 18 t 
> 1,8 m изнесува 24 t". 
Во истиот член се додава нов став 2 кој гласи: 
"Во случај кога растојанието е поголемо од 1,3 m, 

ако возилот има погонска оска со удвоени пневматици 
и пневматски систем за потпирање, дозволената маса 
по оска се зголемува за уште по 1 (еден) тон." 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Согласни 
Министерство за транспорт Министерство за економија 

и врски Министер, 
Министер, м-р Бесник Фетаи, с.р. 

Љупчо Балковски, с.р. 
Министерство за внатрешни работи 

Министер, 
Доста Димовска, с.р. 
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И С П Р А В К И 
По извршената проверка со изворниот текст, утвр-

дено е дека во текстот на Одлуката за определување 
на царински контингенти при увоз на опрема, алат, 
инструменти и други средства наменета за изградба на 
ХЕЦ "Козјак", објавена во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 71/99, испуштени се зборови-
те, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН-
ГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА ОПРЕМА, АЛАТ, ИНС-
ТРУМЕНТИ И ДРУГИ СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ 

ЗА ИЗГРАДБА НА ХЕЦ "КОЗЈАК" 
Дополнувањето и прецизирањето се однесува на 

спецификацијата (прилог кон Одлуката), односно во 
делот на "Хидромеханичка опрема" Т.А.: Доводен ту-
нел, секција 5: цевковод со што наместо, Т.5.1: цевко-
вод со тарифна ознака: 7306900000 треба да стои: 

Т.5.1. - челични лимови до 10 мм - тарифна ознака: 
7208.52.90.00 и 

Т.5.2. - челични лимови 10 мм - тарифна ознака: 
7208.51.90.00 

Вкупната цена останува непроменета. 
Бр. 23-5052/2 Од Владата 

12 март 2001 година на Република Македонија 
Скопје 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за утврдување 
на добрата и услугите кои подлежат на повластената 
стапка на данокот на додадена вредност (ДДВ-Одлу-
ка), објавена во "Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 16/2001, направена е грешка, поради што 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОБРАТА 
И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕ-
НАТА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 

ВРЕДНОСТ (ДДВ-ОДЛУКА) 
Во член 2, во став 1, во бројот 33. Лекови за хумана 

медицина, во колоната Царинска тарифа (Глава, Та-
рифен број, Тарифна ознака), наместо бројот "3304" 
треба да стои бројот "3004". 

Бр. 23-1136/1 Од Владата 
12 март 2001 година на Република Македонија 

Скопје 

Огласен дел 
НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА 

ГЛАВНИЦА 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

ПТрег. бр. 618/01, на регистарска влошка бр. 
02008505?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на одлука за намалување на влог на Друштво-
то за производство на мелнички, пекарски и слаткар-
ски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз 
ЖИТО ЛУКС АД Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 11. 

Упис на одлука за намалување на основна главни-
ца на ЖИТО ЛУКС АД Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" 
бр. 11, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПТрег. бр. 
618/01. (4998) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 3015/2001, на регистарска влошка бр. 4- 
02000576-000-04, го запиша во трговскиот регистар 

бришењето на ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ШТЕДНИ ВЛОГОВИ А. Д. СКОПЈЕ, кеј "13 
Ноември" кула 3/4, Скопје. 

Бришење на: ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ШТЕДНИ ВЛОГОВИ А. Д. СКОПЈЕ, кеј "13 
Ноември" кула 3/4, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПТрег. бр. 
3015/2001. (5224) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3983/2000, на регистарска влошка бр. 
02029993?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги З О - МА, Зоран и Марија ДОО увоз-извоз 
Скопје, ул. "1439" бр. 6 Скопје. 

Дејности: 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.11, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 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, 51.43, 
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, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 55.52. 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 
70.31, 70.31, 70.32, 71.33, 70.34, 71.40, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.30, 74.82, 74.83, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, реекспорт, 
изведување на инвестициони работи во странство. 

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

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

Зоран Јовановски, управител без ограничување. 
17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.21, 18.21, 18.22, 

18.23, 18.24, 20.10, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
36.63, 45.31, 45.34. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3983/2000. (33423) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4760/2000, на регистарска влошка бр. 
02032589?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за трговија на 
големо и мало, градежништво и услуги ГОГА САН 
Гоце ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Христо Татар-
чев" бр. 5 Скопје. 

Содружник на друштвото е Гоце Анѓелов од 
Скопје, ул. "Петар Дељан" бр. 5/3-38 Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 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, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 
70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 74.12, 74,14, 
74.40, 74.83, 74.84, 92.34, 63.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45. 01.21, 01.22, 01.23, 01.25, 01.30, 15.51, 15.52, 18.10, 
18.22, 18.23, 20.10/1, 20.30, 36.11, 71.40, 36.12, 74.82, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
вање и посредување во прометот со стоки и услуги, 
меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, реекспорт, консигнациона продажба, 
изведување на градежни работи во странство, мало-
граничен промет со соседните земји: Бугарија, Грција, 
Албанија и СР. Југославија. 
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Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
друштвото ќе го застапува и претставува управителот 
на истото, Гана Анѓелова од Скопје и тоа без 
ограничување. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4760/2000. (33424) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4660/2000, на регистарска влошка бр. 
02032697?-8-10-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, угостителство, трговија и 
услуги ЛУКСОР 2000 експорт-импорт ДООЕЛ, ул. 
"11 Март" бр. 5 Скопје. 

Друштвото е основано со изјава од 21.6.2000 год., а 
содружник е Џељал Халим од Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.10, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51/42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.62, 51.64, 51. 65, 51.66, 51.61, 51.70, 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, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44/4, 
45.45, 20.10/1, 20.30, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.23, 
28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 
28.75, 60.23, 60.24, 60.20. 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 25.11, 25.12, 25.13, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, 
65.12/3, 52.62, 55.11, 55.12, 55.23, 55.52, 55.81/1, 15.82/2, 
15.81/2, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.51, 15,52, 71.10, 71.21, 
63.21, 60.22, надворешно-трговско работење: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, реекспорт, 
продажба на стоки од консигнациони складови, ли-
зинг, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен 
транспорт на патници, услуги на меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, ме-
ѓународни сообраќајно-агенциски работи, туристички 
услуги, малограничен промет со Албанија, Бугарија, 
Грција и СР Југославија, изведување на инвестициони 
работи во странство. 

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

Лице овластено за застапување е Џељал Халим, 
управител без ограничувања во внатрешен и надворе-
шен трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4660/2000. (33425) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4419/2000, на регистарска влошка бр. 
02032286?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП Угостителски објект ФОРТУНА - Ф ТП Фуат Аб-
дулхалим Халим ул. "11 Март" бр. 5 Скопје. 

Трговецот поединец е основан со пријава од 
21.6.2000 год., а основач е Фуат Халим од Скопје. 

Дејности: 55.30/1, 55.30/2. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сто-
рените обврски одговара лично со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Фуат Халим, уп-
равител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4419/2000. (33426) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2756/2000, на регистарска влошка бр. 

02030001?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на друштво на Трговското друштво за 
производство, угостителство, трговија, транспорт и 
услуги ПЕКАРА - МИТРЕВСКИ, Драги и други ДОО 
увоз-извоз, ул. "27 Март" бр. 20, Кавадарци. 

Содружници на трговското друштво како ДОО се: 
Драги Митревски, Ѓорѓи Митревски и Зоранчо Мит-
рев од Кавадарци. 

Друштвото е основано со договор од 01.04.2000 
год. 

Дејности: 01.12/2, 01.13, 02.01, 02.02, 14.11, 14.12, 
14.21, 15.32, 15.33, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 
15.89, 15.91, 15.93, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 37.20, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 51.13, 51.21, 51.23, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/4, 55.11, 55.12, 55.30, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.40, 74.84, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, шпедиција, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, малограничен промет со СР 
Југославија, Бугарија, Грција и Албанија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Драги Митревски, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2756/2000. (33427) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4358/2000, на регистарска влошка бр. 
02030349?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП на ТП КЕЦ ПЛУС - сендвичара Игор Ване Шум-
ковски, ул. "Партизански одреди" бр. 8 Скопје. 

Основач е Игор Ване Шумковски, ул. "Партизан-
ски одреди" бр. 8 Скопје, одговара лично со целиот 
свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4358/2000. (33428) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4807/2000, на регистарска влошка бр. 
02032772?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, градеж-
ништво, трговија и угостителски услуги ТЕРА ВИТА 
Ејуп ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "159-н. Дре-
новец" бб. 

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 
15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 
19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 
26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 
45.25/1, 45.25/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 
45.42, 45.43, 50.10, 50,20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.49, 52.62, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31. 71.10, 74.20/1, 74/.20/2, 74.20/3, 
74.40, 51.70, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 51.51, 74.12, 
20.10/1, 20.51, 36.14, 26.63, 26.64, 45.11, 51.70, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, ме-
ѓународна шпедиција, консигнација, угостителски ус-
луги, изведување на инвестициони работи во стран-
ство, малограничен промет со соседни земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со сите свои средства. 
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За управител на друштвото се определува Ејуп 
Адили од с. Ѓермо - Џепчиште, како лице овластено 
за застапување во внатрешниот и надворешно тргов-
скиот промет, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4807/2000. (33429) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3261/2000, на регистарска влошка бр. 
02028469?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП на Промет на мало со авто делови -
прибор возила и сервис ШАИНИ ТП Шаин Шаип Ша-
ини Тетово, ул. "Илинденска - компл. шипад" б.б. 

Основач е Шаини Шаип Шаин од Тетово, ул. "Б. 
Миладинови" бр. 192/А. 

Дејности: 50.30/2, 50.10, 50.20. 
Одговорност: Одговара лично со целиот свој имот. 
Овластено лице е Шаин Шаип Шаини, управител 

без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3261/2000. (33430) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4976/2000, на регистарска влошка бр. 
0203289?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за производство, 
промет и услуги РИБАР ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, 
ул. "Кумровец" бр. 1. 

Основач е РИБАР Онтарио Канада. 
Дејности: 51.11, 51.12, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 51.11, 

51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 54.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 63.30, 63.40, 74.83, 74.84, 80.42. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4976/2000. (33431) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4603/2000, на регистарска влошка бр. 
02032518?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговското друштво на Друштвото за 
производство, трговија и услуги РЕЛИМАРКЕТ Евге-
нис и други ДОО увоз-извоз ул. "Владимир Комаров" 
бр. 7/43. 

Дејности: 22.22, 25.11, 25.12, 25.13, 21.25, 22.21, 22.22, 
25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.11, 26.12, 
26.13, 28.12, 28.72, 36.62, 45.21/1, 45.21/2, 45.22. 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 65.23, 70.31, 71.32, 74.20/2, 74.20/3, 
74.84, 72.92, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени и непрехранбени производи, посредување и 
застапување, компензациони, консигнациони и коми-
сиони работи, реекспорт, меѓународен транспорт, ту-
ризам и шпедиција, лизинг. 

ТД во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
целокупниот свој имот. 

Управител е Евгенис Циронис. 
Основачи се Евгенис Циронис, Мицковски Аце и 

Мицковски Звонко. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4603/2000. (33432) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4963/2000, на регистарска влошка бр. 

Бр. 21 - Стр. 1947 

02032883?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП превоз на патници и стоки ЛАДА Беки Мејди 
Курти бул. "Македонско кос. Бригада -10" бр. 33а, 
Скопје. 

Основач е Баки Курти од Скопје, бул. "Македон-
ско косов. Бригада -10" бр. 33а Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец истапува во свое име и за своја сметка. За об-
врските во правниот промет со трети лица трговецот 
поединец одговара со целиот свој имот. 

Баки Курти, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4963/2000. (33433) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4938/2000, на регистарска влошка бр. 
02032875?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство на хартиена амбалажа ЕКОХАРТ ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Велес, ул. "Скопски пат" б.б. 

Основач на друштвото е Димов Тодор од Велес, 
ул. "Петре Алчев" бр. 31. 

Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.22, 21.23, 21.24, 
21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 
22.24, 22.25, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50/30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.42/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 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, 
52.62, 52.63, 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, 63.40, 70.31, 71.10, 
71.21, 71.31, 71.32, 71.33, надворешна трговија со прех-
ранбени и непрехранбени производи. 

Неограничени овластувања. 
Целосна одговорност. 
Димов Тодор, управител со неограничени овласту-

вања во внатрешниот и надворешниот трговски про-
мет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4938/2000. (33434) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4800/2000, на регистарска влошка бр. 
02032855?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП на Трговец поединец ТП Тања Санде Накова 
ЛЕНСТОН трговија на мало со облека ул. "Моша Пи-
јаде" бр. 8/2 Валандово. 

Единствен содружник е Тања Накова од Валандово. 
Дејности: 52.41, 52.42, 52.48, 52.63. 
Во правниот промет со трети лица, трговецот пое-

динец настапува во свое име и за своја сметка и одго-
вара со целиот свој имот. 

Управител без ограничување е Тања Накова. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4800/2000. (33435) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4888/2000, на регистарска влошка бр. 
02032818?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП на ТП БРАБУС Трговија на мало Габриела Љуп-
чо Николовска, бул. "Јане Сандански" Т.Ц. Бисер лок. 
17 приземје Скопје. 

Основач на ТП е Габриела Николовска од Крива 
Паланка, ул. "8-Октомври" бр. 69. 

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.33. 
ТП во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските превземени 
во правниот промет одговара лично со целиот свој 
имот. 
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Лице овластено за застапувњае во внатрешниот 
промет е Габриела Николовска, управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Tрeг. бр. 
4888/2000. (33436) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Tрeг. бр. 3511/2000 на регистарска влошка бр. 
02028896?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Tргoвeцoт поединец на мало со козметички и тоалет-
ни препарати AРOMA-MAРKET ТП Лидија Кирил 
Велковска ГТЦ б.б. подрум 1 Скопје. 

Дејности: 52.12, 52.33, 52.44/2, 52.62, 52.48 
Во правниот промет со трети лица истапува во 

свое име и за своја сметка. 
Управител: Лидија Кирил Велевска од Скопје, ул. 

Гемиџиска бр. 13. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Tрeг. бр. 

3511/2000. (33567) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Tрeг. бр. 184/2000 на регистарска влошка бр. 1-69936- 
0-0-0, го запиша во трговскиот регистар Приватната 
здравствена организација - ординација ДР ВЕСНА со 
седиште во Скопје на ул. ѓорче Петров бр. 99. 

Приватната здравствена организација е основана 
со Акт за основање од 22.05.2000 г. 

Основач: Весна Мандаловска од Скопје, с. Волко-
во , ул. 31 бр. 19 со основачки влог од 150.000,00 дена-
ри 

Дејности: 8513. 
Во правниот промет со трети лица истапува во 

свое и за своја сметка, а за обврските во правниот 
промет со трети лица одговара сосиот свој имот. 

Директор: Весна Мандаловска. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Tрeг. бр. 

184/2000. (33568) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Tрeг. бр. 1703/2000 на регистарска влошка бр. 
102028174/?-6-01-000, го запиша во трговскиот регис-
тар запишувањето на трговец поединец на TП НЕНИ 
Стојанчо Мирослав Марковски Куманово, ул. Иво Ло-
ла Рибар бр. 43. 

Основач: Марковки Стојанчо од Куманово ул. 
Сутјеска бр. 23. 

Дејности: 51.37, 52.11. 
Лице за застапување во внатрешно трговско рабо-

тење е Марковски Стојанчо, управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Tрeг. бр. 
703/2000. (33569) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Tрeг. бр. 3221/2000 на регистарска влошка бр. 
02029239?-3-01--000, го запиша во трговскиот регис-
тар Друштво за производсто, трговија, трнспорт, гра-
дежништво, земјоделство, утостителство и услуги 
TРEНД 2000 Исак и Асим ДОО експорт -импорт, с. 
Сенокос, Неготино Полошко. 

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 
15.51, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 
15.85, 15.86, 15.87, 15.98/, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.40/2, 
17.51, 17.52, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 
19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 24.16, 
24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13/, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 51.3, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44,51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 

51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41,52.42, 52.43, 53.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.11. 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.32, 
74.20/3, 74.84, 93.02. 

Надворешна трговија со прехранбени произвои, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, Ре-
експорт - меѓународна шпедиција - меѓународен тран-
спорт на стоки - меѓународен превоз на патници - зас-
тапување и посредување во над. промет - комисионо и 
консигнационо работење - туристички и угостителски 
услуги - изведување на инвестициони работи во стран-
ство. 

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

За обврските натанати во правниот промет со тре-
ти лица Друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е лицето Јонузи Исак управи-
тел, без ограничувње. 

Содружници: Јонузи Исак од с. Сенокос, Гостивар 
носител на л.к.бр. 221776 и МБ: 1404966473026 и Јону-
зи Асим од с. Сенокос, Гостивар носител на пасош бр. 
1350466 МБ: 1207972473003. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Tрeг. бр. 
3503/2000. (33570) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Tрeг. бр. 3503/2000 на регистарска влошка бр. 
02029151?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, трговија и 
услуги ПЛAНET Благоја ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје ул. Кратовска бр.14-а Скопје. 

Основач; Благоја Маџароски од Скопје. 
Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 

15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.8,15.87, 15.89, 2.11, 22.12, 
22.13, 22.15,22.21, 22.22, 22.23, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2,45.22,45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.42, 45.44, 45.45, 50.10,50.20, 
50.30, 50.30/1,50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50,51.18, 
51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
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, 52.45, 52.46, 52.48,55.11, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 61.10, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 
63.23, 74.13, 74.4, 63.40, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
посредување и застапување со странски фирми реек-
спорт консигнациона и продажба. 

Во правниот промет со трети лица трговското 
друштво истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврские настанати во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапуање на друштвото во 
трговскиот промет е Ивица Петрески - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Tрeг. бр. 
3503/2000. (33571) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Tрeг. бр. 3149/2000 на регистарска влошка бр. 
02028772?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
Угостителски дуќан М.И.М. Ридван Мухарем Јахиевиќ 

Т.П Скопје ул. Александар Бујнов бр. 61/2- Скопје. 
Оновач: РИДВАН ЈАХИВИЌ од Скопје. 
Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2. 
Седиште ул. Александар Бујанов бр. 61/2-2 Скопје. 
Одговорност: За преземените обврски одгоара со 

сиот имот. 



14 март 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 21 - Стр. 1947 

Управител: Ридван Јахиевиќ управител со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3149/2000. (33572) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3456/2000 на регистарска влошка бр. 
02028747?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
Автотакси ЕКЛЕР ТП Емин Бедри Садику Скопје ул. 
153 бр. 10. 

Емин Бедри Садику од Скопје ул. 13 бр. 10 лк. бр. 
1163209 МБ 1306958450090 - како основач. 

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

свое име и за своја сметка. 
- За обврските во правниот промет со трети лица 

одовара лично со целиот свој имот. 
Овластување: Емин Бедри Садику, управител без 

ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3456/2000 (33573) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3791/2000 на регистарска влошка бр. 
02029183?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП Колонијал АЛВАРАДА Илбер Исљам Шаќири 
ГТЦ лок. бр. 66 Тетово. 

Основач: Илбер Исљам Шаќири од Тетово, ул. 
Вон Вардарски 20 со МБ 0107976470086 и л.к.бр. 
371211 УВР Тетово. 

Фирма: ТП Колонијал АЛВАРАДА Илбер Исљам 
Шаќири. 

Седиште: ГТЦ лок. бр. 66 Тетово. 
Дејност: 52.11. 
За управител на ТП се одредува Илбер Исљам Ша-

ќири од Тетово со МБ 0107976470086. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трети лица 

превземени во текот на работењето одговара ТП лич-
но со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3791/2000 (33574) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1647/2000 на регистарска влошка бр. 
02033644?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Друштво за производство, трго-
вија и услуги ОРФЕЈ МУЦИ Орвеј ДООЕЛ Шуто 
Оризари, Скопје ул. Тиквешка бр. 11. 

Дејности: 21.21, 21.2, 21.23, 21.25, 22.14, 22.15, 
22.22,22.4, 22.3, 24.64, 24.65, 33.40, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.2, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51,34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1,51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.62, 51.64, 51.70, 
52.11, 52/12. 52/21. 52/22. 52/33. 52/23. 52/24. 52/25. 52/26. 
52/27. 52/41. 52/42. 52/43. 52/44/1. 52/44/2, 52.44/, 52.44/2, 
52.45, 52.46,52.47, 52.48, 52.50,52.62, 52.63, 52.72/1, 
52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23,60.24, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.40, 74.40, 74.81, 74.83, 
74.84. 

- надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт консигнација, шпедиција, малограничен про-
мет со СРЈ, Албанија, Грција и Бугарија. 

Основач на друштвото е Аде Орфеј од Шуто Ори-
зари ул. Тиквешка бр. 11, Скопје. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
обврските одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет е: 
Адем Орфеј управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1647/2000 (33575) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3533/2000 на регистарска влошка бр. 
02029198?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП кафе бар САМИ, Сами Рфик Ибраими ул. ЈНА 
бр. 169 - Гостивар. 

Како трговец подинец се пријавува лицето Сами 
Ибраими од Гостивар. 

Дејности: 55.30/2,55.40. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

динец настапува во свое и за своја сметка. 
За обврските преземени во правниот промет сот 

рети лица трговецот поединец одговара лично со ели-
от свој имот. 

Сами Ибраими - Управител со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3533/2000 (33576) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3198/2000 на регистарска влошка бр. 
02028336-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштво за производство трговија и услуги МАНИ 
ПРОДУКТ Иса и др ДОО увоз извоз Куманово ул. 
Бајрам Шабани бр. 26 а. 

Основачи на друштвото се: Иса Бељули од Кума-
ново ул. Бајрам Шабани бр. 26 а Пембуше Бељули од 
Куманово ул. Бајрам Шабани бр. 26 а. 

Управител на друштвото е Пембуше Бељули од 
Куманово ул. Бајрам Шабани бр. 26 а. 

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 
01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 18.21, 18.22, 25.21, 25.22, 25.34, 
29.71, 29.72, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.40/1, 50.50, 51.21, 
51.24,51.31, 51.34, 51.41,51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.51 
51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.1, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26,52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45,52.46, 52.47, 
52.72, 52.72/1, 55.11, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.24, 63.30, 74.13, 74.14,74.20/2 и 74.84. 

Дејности на надворешно трговско работење се: 
посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги. реекспорт, малограничен промет со Бугарија, 
Грција, Албанија и СР Југославија, комисиска продаж-
ба, продажба на стоки во консигнациони складишта. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3198/2000 (33577) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3800/2000 на регистарска влошка бр. 
0209187?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштво за производство, трговија, транспорт, гра-
дежништво, угостителство и услуги АЛФА - М Илма-
сан ДООЕЛ експорт-импорт, Гостивар ул. Б. Јовано-
ски бб. 

Основано со акт од 14.05.2000 год. 
Единствен содружник Илмиасан Даути од Гости-

вар. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 

15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 16.61, 15.62, 15.81/1, 
15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 
15.89, 20.30, 20.40, 24.16,45.11, 45.12,45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/2, 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, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.5, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 52.11, 52.12, 52.1, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63,52.72/1, 55.11, 55.12,55.30/1, 55.30/2, 
55.40,60.21, 60.22, 60.23, 60.2, 63.30,63.40, 65.12/3, 71.10, 
71.21, 74.20/3. 74.84, 93.02. 
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Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување и посредување, консигнација и комисион, 
меѓународна шпедиција, меѓуароден трнспорт на сто-
ки и патници, малограничен промет сососедните зем-
ји: Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија. 

Туристички и угостителски услуги. 
Изведување на инвестициони работи во странство. 
Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 
Друштвото одговара со целиот свој имот. 
Управител Илмиасан Даути, со неограничени ов-

ластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3800/2000 (33578) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1064/2000, на регистарска влошка бр. 
02009083?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на управителот на Центарот за подучување 
странски јазици и компјутери ЛИНГВАФАН Фанија 
ДООЕЛ Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 118-1/2. 

Се брише Марија Димитровска, управител, а се за-
пишува Ангелина Ѓаковска, управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1064/2000. (33696) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3532/2000 на регистарска влошка бр. 
02029001?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштво за производство, трговија, услуги и градеж-
ништво КОНЕТК Сашо и Зорица ДОО Скопје ул. 
Сремски фронт бр. 30 Скопје. 

Основачи: Сашо и Зорица ЈОвановски. 
Влог: 161.400,00 ден или 5200 ДЕМ. 
Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.3, 15.81, 17.51, 17.54, 

19.30, 26.30, 28.11, 28.12, 29.40, 29.51, 29.56, 29.71, 30.01, 
30.02, 32.10, 32.20, 32.30, 33.20, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35 51.36, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1,51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 
51.31, 51.32, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61,51.62, 
51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 55.40, 60.21, 60.2,60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.20, 
74.20/2, 74.20/3, 74.84 надоворешна трговија со прех-
ранбени и непрехранбени производи, посредување, ре-
експерт, консигнација, застапување на странски фир-
ми, меѓународен транспорт и шедиција малоганичен 
промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југослави-
ја. 

Друштвото во правиот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка а за обврските од-
говара со сите свои средства. 

Управител на друштвото е Зорица Јовановска која 
ќе го застапува друштвото и во надворешното тргов-
ско работење. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3532/2000 (33579) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
П.Трег. бр. 659/2000, на регистарска влошка бр. 
01009259?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основната главнина на Трговското, 
услужно и производно друштво Петко Спасевски, 
ПОЛОНИА - ПРОМ увоз-извоз Бистрица ДООЕЛ, 
Бистрица. 

Горенаведената фирма како основачки влог внесу-
ва: 310.000,00 денари. 

Од Основниот суд Битола - Битола, П.Трег. бр. 
659/2000. (33697) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1057/2000, на регистарска влошка бр. 
02006630?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма на Друштвото за производство, 
промет на големо и мало увоз-извоз ПАРК КОМЕРЦ 
Јордан и Димче ДОО Скопје, ул. "Фуштанска" бр. 80б. 

Друштво за производство, промет на големо и ма-
ло увоз-извоз ПАРК КОМЕРЦ Јордан и Ленче ДОО 
Скопје, ул. "Фуштанска" бр. 80б. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
1057/2000. (33698) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3494/2000 на регистарска влошка бр. 
02028828?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ЏОНИ Ѓорѓи Паунков ДООЕЛ увоз-извоз 
Богданци ул. Маршал Тито бр. 138 Богданци. 

Дејности: 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.2, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 60.23, 74.84, 
01.12, 01.11, 20.30, 20.40, 22.22, 24.15, 24.20, 36.12, 36.13, 
45.21, 45.32, 45.33, 45.41, 45.44, 50.10, 50.2, 50.30, 50.41, 
51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33. 

Во правниот промет Друштвото за поризводство, 
трговија и улсуги ЏОНИ Ѓорѓи Паунков ДООЕЛ 
увоз-извоз Богданци ул. Маршал Тито бр. 138 Бог-
данци настапува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото во вантрешниот промет ќе го застапу-
ва Ѓорѓи Пануков, управител со неограничени овлас-
туања. 

Друштвото во надворешниот трговски промет ќе 
го застапува Ѓорѓи Панунков, управител со неограни-
чени овластувања. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица Друштвото одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3494/2000 (33580) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 166/2000, на регистарска влошка бр. 1-640-0- 
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ли-
цето овластено за застапување на Домот на Култура-
та Крива Паланка ул. "Маршал Тито" б.б. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање: Да се брише Јордан Михајловски, в.д. директор 
без ограничувања. 

Да се запише: 
Вања Јакимовска, в.д. директор на Домот на кул-

турата - Крива Паланка неограничено овластување за 
застапување и претставување во правниот промет 
пред три лица. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
166/2000. (33699) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 492/2000, на регистарска влошка бр. 6- 
02000400-000-01, го запиша во трговскиот регистар 
префрлувањето на ТП на Трговецот поединец за про-
мет со колонијални производи Роза Ристо Петрова 
ДОКИ ТП Кавадарци, ул. "Вано Гунев" бр. 2. 

Се врши префрлање на Трговец поединец за про-
мет со колонијални производи Роза Ристо Петрова 
ДОКИ ТП Кавадарци, ул. "Вано Гунев" бр. 2. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 
492/2000. (33700) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1104/2000, на регистарска влошка бр. 
02021011?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширување на дејноста на Друштвото за мерн регу-
лациони системи и електро машински инсталации 
МЕПРИНГ Тодор и др. ДОО Скопје ул. "Кузман Јо-
сифовски Питу" бр. 30/1 станбен блок Б8 ламела 1. 
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Во внатрешниот промет се прошируваат дејности-
те: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Tрeг. бр. 
1104/2000. (33701) 

добивката по завршна сметка видно од билансната 
состојба на конто 917. 

Од Основниот суд Битола - Битола, ПТрег. бр. 
194/2000. (33706) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 70/2000, на регистарска влошка бр. 1-477-0-0- 
0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-
ректорот на АД за трикотажа и конфекција КИРО 
ФETAK ЦО Куманово, ул. "ЈНА" бр. 18. 

Се брише Ничевски Владимир, се запишува Азири 
Шахин, в.д. директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 
70/2000. (33702) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
ПТрег. бр. 685/2000, на регистарска влошка бр. 
003498, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на управителот на Друштвото за производство и трго-
вија МАРКОНИ Бубања Радосав ДООЕЛ увоз-извоз 
Битола, Г. Оризари, ул. "Владимир Назор" бр. 13. 

Се врши промена на управителот на друштвото. 
Му престануваат овластувањата за застапување и 
претставување на друштвото на досегашниот управи-
тел Бубања Радосав и се брише од трговскиот регис-
тар. 

Нов управител на друштвото е Гоце Taнeски од с. 
Мусинци, кој ќе управува и ќе го застапува друштвото 
со неограничени овластувања во рамките на запиша-
ните дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, ПТрег. бр. 
685/2000. (33703) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 557/2000, на регистарска влошка бр. 4- 
200184-003-09, го запиша во трговскиот регистар про-
ширувањето на дејностите на Акционерското друш-
тво за телекомуникации МАКЕДОНСКИ TEЛEKO-
МУНИКАЦИИ во државна сопственост Подружница 
- Центар за телекомуникации Teлeгрaф Teлeфон. ул. 
"Орце Николов" б.б. Скопје. 

Во внатрешниот промет и надворешнотрговското 
работење се дополнува со дејностите: 63.40, 52.48, ме-
ѓународна шпедиција. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПТрег. бр. 
557/2000. (33707) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 505/2000, на регистарска влошка бр. 4- 
0200184-013-09, го запиша во трговскиот регистар про-
ширувањето на дејностите на Акционерското друш-
тво за телекомуникации МАКЕДОНСКИ TEЛEKO-
МУНИКАЦИИ во државна сопственост Подружница 
- Регионален центар за телекомуникации Teтoвo, ул. 
"Индустриска" б.б. Teтoвo. 

Во внатрешниот промет и надворешнотрговското 
работење се дополнува со дејностите: 63.40, 52.48, ме-
ѓународна шпедиција. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПТрег. бр. 
505/2000. (33708) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 449/2000, на регистарска влошка бр. 4- 
0200184-005-09, го запиша во трговскиот регистар про-
ширувањето на дејностите на Акционерското друш-
тво за телекомуникации МАКЕДОНСКИ TEЛEKO-
МУНИКАЦИИ во државна сопственост Подружница 
- Центар за телекомуникации монтажа и сервисирање 
Скопје, ул. "Индустриска" б.б. Скопје. 

Во внатрешниот промет на надворешнотрговското 
работење се дополнува со дејностите: 63.40, 52.48, ме-
ѓународна шпедиција. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПТрег. бр. 
449/2000. (33704) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 1089/2000, на регистарска влошка бр. 
02004738?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на називот на Tргoвскoтo друштво за внат-
решна и надворешна трговија на големо и мало со зас-
тапување на странски фирми со разновидни стоки 
ОСКАР Мануел Taсeвски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 

Новиот назив на друштвото е Tргoвскo друштво за 
внатрешна и надворешна трговија на големо и мало со 
застапување на странски фирми со разновидни стоки 
ОСКАР КП Мануел Taсeвски ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје, ул. "Илинденска" бр. 60. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПТрег. бр. 
1089/2000. (33710) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 509/2000, на регистарска влошка бр. 4- 
0200184-017-09, го запиша во трговскиот регистар про-
ширувањето на дејностите на Акционерското друш-
тво за телекомуникации МАКЕДОНСКИ TEЛEKO-
МУНИКАЦИИ во државна сопственост Подружница 
- Регионален центар за телекомуникации Кочани, ул. 
"Маршал Tитo" б.б. Кочани. 

Во внатрешниот промет и надворешнотрговското 
работење се дополнува со дејностите: 63.40, 52.48, ме-
ѓународна шпедиција. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПТрег. бр. 
509/2000. (33705) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
ПТрег. бр. 194/2000, на регистарска влошка бр. 
001620, го запиша во трговскиот регистар зголемува-
њето на основната главнина на Друштвото за произ-
водство, сервис, градежништво, трговија на големо и 
мало, увоз-извоз и услуги Б-К MAРKET на Владе Јо-
вановски ДООЕЛ Битола, ул. "Климент Охридски" 
комплекс "Пелагонка" 2 ламела 2/1. 

Се зголемува основната главнина на друштвото за 
износ од 4.212.770,00 денари кој произлегува од нето 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
ПТрег. бр. 750/2000, на регистарска влошка бр. 
02021002?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АРАБЕЛА Саљим ДООЕЛ 
ул. "Ибе Паликуќа" бр. 25 Куманово. 

Дејности: 15.93, 19.85, 15.98, 25.21, 25.23, 25.14, 50.10, 
50.30/2, 51.66, 52.33, 52.72, 55.11, 60.23, 63.30, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 71.40, 72.10, 72.20, 73.30. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ПТрег. бр. 
750/2000. (33711) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Tрeг. бр. 969/2000 на регистарска влошка бр. 8- 
02001678-000-11, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на седиште и управител на Tргoвскoтo 
друштво за новинско-издавачка дејност и трговија на 
големо и мало со увоз-извоз и услуги во прометот М. 
Експрес ЕМ ДООЕЛ Скопје, ул. 8-ма ударна бригада 
бр. 20. 

Новиот назив на седиштето гласи: 
Tргoвскo друштво за новинско-издавачка дејност и 

трговија на големо и мало со увоз-извоз и услуги во 
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прометот М Експрес ЕМ ДООЕЛ Скопје бул. Иво Ло-
ла Рибар бр. 59 кат 6 стан 16. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
969/2000. (33791) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1011/2000 на регистарска влошка бр. 
02016878?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на фирма, основач, и промена на управител 
на Друштвото за производство, трговија и услуги БЕ-
КО ИМПЕКС Фадил ДООЕЛ експорт-импорт с. Ара-
чиново, ул Маршал Тито, бр. 224. 

Новиот назив на фирмата гласи: 
Друштво за производство, трговија и услуги БЕКО 

ИМПЕКС Бедри ДООЕЛ експорт-импорт, с. Арачи-
ново, ул. Маршал Тито бр. 224. 

Во претпријатието пристапува: Бедри Бекири од с. 
Арачиново, ул. Маршал Тито бр. 78, Скопје. 

Се брише: Бекири Фадил, управител без ограничу-
вање. 

Се запишува: Бекири Бедри, управител со неогра-
ничено овластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1011/2000. (33792) 

52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63, 52.71, 55.23, 55.30/1 55.30/2, 55.11, 55.12, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 63.40, 
65.12/3, 70.31, 71.10, 74.12, 74.84, 92.62, 92.72, 93.02, 
93.04, 93.05. Надворешнотрговски промет: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и пос-
редување во прометот на стоки и услуги, малограни-
чен промет, реекспорт, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници, меѓународна шпедиција, туристички ус-
луги и продажба на стоки од консигнациони складови 
на странски стоки. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања. 

Трговското друштво во правниот промет со трети 
лица за преземените обврски во тој промет одговара 
со сите свои средства со полна одговорност. 

Лице овластено за застапување во рамките на за-
пишаните дејности и во надворешнотрговскиот про-
мет е Иваноска Снежана, управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
215/2000. (33795) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1154/2000 на регистарска влошка бр. 
02020807?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на назив и истапување на содружник на 
Друштвото за трговија, услуги и производство БЕЈТО 
КОМПАНИ 2000 Бејтула и др. ДОО експорт-импорт 
ул. Зеф Љуш Марку бр. 36, Скопје. 

Промена на назив: 
Друштво за трговија, услуги и производство БЕЈ-

ТО КОМПАНИ 2000 Бејтула и др. ДОО експорт-им-
порт ул. Зеф Љуш Марку бр. 36, Скопје. 

Зуди Бајрами истапува од горенаведеното друштво 
со одлука од 10.05.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1154/2000. (33793) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 886/2000 на регистарска влошка бр. 
02007406?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
проширувањето на дејноста на Тутунскиот комбинат 
акционерско друштво ул. 11 Октомври бр. 125, Скопје. 

Во внатрешниот трговски промет дејноста се про-
ширува со: 50.10 - продажба на моторни возила. 

Во надворешниот трговски промет дејноста се 
проширува со: консигнациони работи и консигнацио-
ни складишта. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
886/2000. (33796) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трег. бр. 1324/2000 на регистарска влошка бр. 
02006280?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на седиште на Трговското друштво МА-
НЕКОМ Владо ДООЕЛ увоз-извоз ДТЦ Маврово, ла-
мела Ц 1 кат, локал бр. 10, Скопје. 

Досегашното седиште се менува и во иднина ќе 
гласи: Трговско друштво МАНЕКОМ Владо ДООЕЛ 
увоз-извоз, ул. Мито Хаџи Василев-Јасмин бр. 50, 
Скопје. 

Се брише Богдановска Маја, управител, а се запи-
шува Богдановска Љиљана, управител. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 
1324/2000. (33794) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 215/2000 на регистарска влошка бр. 010959, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ на Трговското друштво за производство, тргови-
ја и услуги МЕТАЛО КОЗМЕТИКА-ТРЕЈД Никола 
ДООЕЛ, ул. Ариф Мустафа. бр. 4-А, Охрид. 

Основач: Иваноски Никола, ул. Ариф Мустафа бр. 
4-А, Охрид. 

Дејности: 25.21, 25.22,25.23, 25.24, 28.52, 28.62, 28.63, 
28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 35.11, 35.12, 36.11, 
36.12, 36.14, 36.50, 36.63, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 
45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 
50.50, 51.15, 51.21, 51.22, 51.24, 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, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.41, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1139/99 на регистарска влошка бр. 007295, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето на Тр-
говско друштво за трговија, транспорт и услуги Бош-
ковски Миле увоз-извоз М-БЕНЕЛИ ДООЕЛ ул. Ле-
ринска бр. 23, Битола. 

Дејности: 01.11, 01.21, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81/1, 
15.98/2, 17.40/1, 20.10/1, 20.40, 21.23, 25.12, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 52.11, 
52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.62, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 74.12, 74.20/3, 74.40. 

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. 

Друштвото во внатрешниот и надворешниот про-
мет ќе го застапува Бошковски Миле, управител без 
ограничувања. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1139/99. (33797) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 237/99 на регистарска влошка бр. 006378, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето во ДО-
ОЕЛ на Трговското друштво за сообраќај, трговија на 
големо и мало и услуги, увоз-извоз Константиновски 
Роберт ЏИНА ДООЕЛ, ул. Партизанска бр. 14-Б/31, 
Битола. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.11, 63.21, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 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, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.23, 52.25, 52.26, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.43. 
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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. 

Друштвото во внатрешниот и надворешниот про-
мет ќе го застапува Константиновски Роберт, управи-
тел без ограничувања. 

Основна главнина на друштвото изнесува 
724.192,00 денари по билансна состојба. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
237/99. (33798) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 4441/99 на регистарска влошка бр. 010609, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП 
во ДООЕЛ според ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги СТИВЕНСИЛ Владо Павле-
ски ДООЕЛ увоз-извоз с. Долно Оризари, Битола. 

Дејности: 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.41, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.41, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 17.40/1, 
17.40/2, 17.72, 18.23, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, малограничен промет, 
меѓународна шпедиција, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
4441/99. (33799) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 1095/99 на регистарска влошка бр. 007251, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето на 
Друштвото за трговија, промет и услуги Звонко Трпо-
ски СЕНА-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ ул. Маршал 
Тито бр. 133, Струга. 

Основачки влог: 354.3000,00 ден., или 11.430 ДЕМ 
според извештајот на проценета вредност на влогот 
во предмети. 

Дејности: 01.11, 01.13, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 31.20, 
32.20, 50.30, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
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, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.21, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 
55.30/2, 60.22, 63.11, 63.12, 65.12/3, 74.12, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услу-
ги во меѓународниот транспорт , посредување и заста-
пување во прометот на стоки и услуги, продажба на 
стоки од консигнациони складови на странски стоки, 
малограничен промет, реекспорт. 

Соња Трпоска, управител со неограничени овлас-
тувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
1095/99. (33800) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 3674/99 на регистарска влошка бр. 009838, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето на 
ДОО на Друштво за производство, услуги и трговија 
на големо и мало на Стојовска Елка и др. ДЕМ-КО-
МЕРЦ увоз-извоз ДОО Прилеп, Прилеп ул. Борка 
Медарот 17. 

Претворање на приватното претпријатие за произ-
водство услуги, трговија на големо и мало ДЕМ-КО-
МЕРЦ, увоз-извоз, П.О. Прилеп во ДОО која ќе гла-
си: Друштво за производство, услуги и трговија на 
Стојовска Елка и др. ДЕМ-КОМЕРЦ, увоз-извоз 
ДОО Прилеп. 

Седиште: во Прилеп ул. Борка Медарот 17. 
Основачи - содружници: 
Стојовска Елка од Прилеп со стан на ул. Борка 

Медарот и Стојовски Даре од Прилеп со стан на ул. 
Борка Медарот бр. 17. 

Основен влог: 5200 ГМ во основни средства спо-
ред проценката на овластен проценител Танески Лаки 
од Прилеп. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 
15.81, 15.85, 15.89, 15.98, 50.30/1, 50.30/2, 15.30/3, 51.11, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 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, 51.53, 51.70. 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 65.12, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 
65.23, 72.60, 74.81, 74.84, 92.20, 92.34, 93.05, 60.22. 

Дејности во надворешнотрговски промет: надво-
решна трговија со прехранбени прозводи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, застапување и 
посредување во прометот со стоки и услуги, држење 
на странски стоки во косингациони складишта, реек-
спорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, СР 
Југославија и Албанија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка.: 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целиот свој имот. 

Управител на друштвото: Стојовска Елка од При-
леп со стан на ул. Борка Медарот бр. 17, Прилеп. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
3674/99. (33801) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 4321/99 на регистарска влошка бр. 010483, го 
запиша во трговскиот регистар Трговец - поединец за 
трговија - ПЕРЛА - ТП Охрид Владо Јордан Ќосески 
Трговски центар "АМАМ" 123 Охрид. 

Дејности: 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 52.41, 52.42, 52.43. 
Управител Владо Косески од Охрид ул. Даме Гру-

ев 10 ЕМБ 07059558430012. 
Трговеот поединец одговара со целиот свој имот 

со полна одговорност и настапува во свое име и за 
своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските со целокуп-
ниот свој имот. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
4321/99 (33802) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 833/2000 на регистарска влошка бр. 011620, 
го запиша во трговскиот регистар основање Трговско 
друштво за производство, услуги, транспорт и тргови-
ја Лилјана Милованоска "ВЛА-ДЕ" увоз-извоз, М. 
Брод - ДООЕЛ Македонски Брод, ул. "Маршал Ти-
то" бр. 13. 

Дејности: 14.21, 14.22, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 50.40/4, 51.11, 
51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.74 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 65.12/3, 63.21, 
72.50, 72.60, 74.84, 92.33, 92.34, 92.72, 93.04, 93.05. 

- надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување и посредување во прометот со стоки и ус-
луги, меѓународен транспорт на патници и стоки, ме-
ѓународна шпедиција, продажба на стоки од консиг-
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национи складишта за странски стоки, реекспорт, ма-
лограничен промет. 

Смилер Маркоски, директор на друштвото со не-
ограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности со л.к. број 28907 ЕМБ 3011968444002 издаде-
на од ОВР - Македонски Брод. 

ПОЛНИ ОВЛАСТУВАЊА, ПОЛНА ОДГОВОР-
НОСТ. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
833/2000 (33803) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 457/2000 на регистарска влошка бр. 009944, 
го запиша во трговскиот регистар промена на сод-
ружник Друштво за трговија, угостителство и услуги 
на Виолета Диневска "ФЛЕШ ЛАЈТ" Охрид ДОО Се-
диште, Охрид ул. Димитар Влахов 53. 

Се врши промена на фирма на Друштвото. 
Стара фирма: 
Друштво за трговија, угостителство и услуги на 

Пател Џингис "ФЛЕШ ЛАЈТ" Охрид ДОО Охрид, ул. 
Св. Климент Охридски бб. 

Трговското друштво ќе работи под нова фирма: 
Друштво за трговија, угостителство и услуги на Вио-
лета Диневска "ФЛЕШ ЛАЈТ" Охрид ДОО Седиште, 
Охрид ул. Димитар Влахов 53. 

Се врши промена на седиштето на Друштвото. 
Старо седиште: 
Охрид, ул. Св. Климент Охридски бб. 
Трговското друштво ќе работи во ново седиште: 

Седиште, Охрид ул. Димитар Влахов 53. 
Друштвото ќе ги обавува и следните дејности: 
45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.23, 45.24, 45.25, 

45.41, 45.41, 45.42 45.43, 45.44, 45.50, 50.30, 50.30/3, 50.4, 
50.40/3, 50.40/4, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка - ПОЛНИ ОВ-
ЛАСТУВАЊА. 

Друштвото во правниот промет со трети лица од-
говара со сите средства - ПОЛНА ОДГОВОРНОСТ. 

Со друштвото управува управителот Билјана Ди-
митровска со неограничени овластувања во рамките 
на П. Трег. 457/2000 запишаните дејности. 

Содружниците како основачки влог обезбедија ос-
новачка главница, во висина од 5.600 ДЕМ во основни 
средства по проценка на овластен проценител. 

Во останатото продолжува да важи досегашниот 
упис. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
4321/99 (33805) 

- Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт. 

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

За обврските кои произлегуваат од правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со сиот свој 
имот. 

Основачот не одговара за обврските на друштвото. 
Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 

3412/99 (33806) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 4411/99 на регистарска влошка бр. 010573, го 
запиша во трговскиот регистар претворањето на пп 
во ДОЕЛ Друштво за производство трговија и услуги 
на Љупчо Пакоски ФАС увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ 
Прилеп ул. "Јане Сандански" бб. 

Дејности: 01.11, 01.41, 02.01, 45.44, 45.45, 45.43, 45.42, 
45.41, 55.40, 63.30, 63.40, 50.20, 20.10, 20.40, 18.10, 19.30, 
25.13, 25.24, 20.30, 20.20, 92.20, 52.11, 52.24, 52.1, 52.21, 
52.23, 52.22, 52.25, 52.26,52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.45, 52.46,52.47, 52.48, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.70, 50.10. 

- Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
меѓународен транспорт на стоки и услуги, посредува-
ње и застапување во прометот со стоки и услуги, про-
дажба на стоки во консиг. складови на стран. стоки, 
реекспорт. 

Овластувања на субјектот со уписот во правниот 
промет полни овластувања: 

Вид и обем на одговорност на субјектот со уписот 
во прав. промет - полна одговорност, лице овластено 
за застапување на субјектот - Паскоски Љупчо како 
управител. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
4411/990 (33808) 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 3412/99 на регистарска влошка бр. 009576, го 
запиша во трговскиот регистар претворање на ПП во 
ДООЕЛ Друштво за производство, услуги и трговија 
"КФСРТ" Котевски Лазар ДООЕЛ увоз-извоз Ресен 
нас. "Црквиште" бр. 1/6 Ресен. 

Се врши претворање на Претпријатието за произ-
водство, услуги и трговија на големо и мало "КФСРТ" 
увоз-извоз Ресен П.О. во Друштво за производство, 
услуги и трговија "КФСРТ" Котевски Лазар ДООЕЛ 
увоз-извоз Ресен. 

Седиште: нас. "Црквиште" бр. 1/6 Ресен Котевски 
Лазар со рег. бр. лк. 24089 ОВР Ресен и МБ 
2102939414007 - Управител со неограничени овлатувања. 

Основен влог: 5.100 ДЕМ во предмети. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 

50.40/2, 50.50, 51.1, 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, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57,51.70, 52.11, 52.1, 52.21, 52.22, 
52.23,52.24, 52.25,52.26, 52.41, 52.42, 52.43,52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.40, 55.51, 55.52, 22.12, 
25.21, 25.22, 45.44, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40. 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 93.04. 

Основниот суд Битола - Битола, со решението 
Трег. бр. 3861/99 на регистарска влошка бр. 0010028, 
го запиша во трговскиот регистар основање на ДОЕЛ 
Трговско друштво за производство, трговија и услуги 
ИТЕХ - Горан ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, нас: Мир-
че Ацев бр. 1/16 Прилеп. 

Дејности: 30.01, 3.02, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.47, 
52.50, 52.61, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
71.33, 72.10, 72.2, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/1, 
73.10/2, 73.20/1, 73.20/2, 73.20/3, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 
74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 91.33, 92.11, 92.12, 92.13, 92.20, 
92.31/1, 93.31/2, 92.71, 92.72. 

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

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица друштвото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во правниот про-
мет е Плакески Горан управител со неограничени ов-
ластувања во рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола - Битола, Трег. бр. 
3861/99 (33809) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претприја-
тие за инженеринг трговија и финансиско работење 

"Манза" експорт импорт ДОО Скопје." (5115) 
Се огласуваат за неважни следните одкументи: 

Пасош бр. 1344766/00,издаден од УВР - Куманово на 
име Љатифи Ваљдете,ул."Др. М. Стојановиќ"бр.4, Ку-
маново. (4570) 

Пасош бр.198425,издаден од на име Илијевски Го-
ран, с.Рогачево,Тетово. (4581) 
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Пасош бр.1044416,издаден од ОВР - Струга на име 
Диманоски Џемајл,с.Подгорци,Струга. (4595) 

Пасош бр.0899014, издаден од УВР-Струмица на име 
Кљепова Даниела,с.Костурино бр.343-
г,Струмица.4596 

Пасош бр. 938002/96,издаден од УВР - Teтoвo на име 
Ристовски Крсто,с.Жилче,Тетово. (4597) 

Пасош бр. 0160929,издаден од УВР - Скопје на име 
Кондовска Марија,ул."Б. Taлeвски"бр.60/1-9,Скoпje. 

Пасош бр.1373384,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Ракипи Ракип,с.Бојане,Скопје. (4605) 
, Пасош бр. 880304/96,издаден од УВР - Teтoвo на име 

Ќерим Абдулахи, с. Бозовце,Тетово. (4624) 
Пасош бр. 708286/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Ханумша Амед, ул."А. Дундиќ"бр.189 а,Скопје. (4652) 
Пасош бр. 555599/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Ариф Амед,ул."А. Дундиќ" бр.189 а,Скопје. (4654) 
Пасош бр. 423074/94,издаден од УВР-Куманово на 

име Косановиќ Елизабета,ул."К.Маркс"бр.36,Кума-
ново. (4662) 

Пасош бр.1137613/98,издаден од УВР - Куманово на 
име Исени Вељдан,ул."К.Мисирков"бр,7А,Куманово. 

Пасош бр.1439683/00,издаден од УВР - Куманово на 
име Фејзула Љатифи,ул."К.Фетак" бр.14,Куманово. 

Пасош бр.895812/96,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Беџетовиќ Неат,ул."Ванга Toдoрoвиќ"бр.5/1,Скoпje. 

Пасош бр.1044561/98,издаден од ОВР-Струга на име 
Ќура Шефки,с. Велешта,Струга. (29303) 

Пасош бр. 034992/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Зуди Мазлами,с. Бојане,Скопје. (4737) 

Пасош бр.1453607/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Шабани Шпенди,ул."Б. Шабани"бр.53,Скопје. (4739) 

Пасош бр.601375/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Исмаиљ Имери,с. Арачиново, ул."10"бр.70,Скопје4740 

Пасош бр. 158124/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Муртезан Исмет, с. Д. Количани ,Скопје. (4745) 

Пасош бр. 447702/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Бундалеска Снежана,бул."П. Одреди" бр.8/45,Скопје. 

Пасош бр.1271986/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Назми Исени, ул."Х. Жефаровиќ"бр.7/25,Скопје.4764) 

Пасош бр.1489441/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Сенат Дечковиќ,с. Ќојлија,Скопје. (4765) 

Пасош бр.0460144/95,издаден од УВР-Гостивар на 
име Рафет Љутвиу,с.Чегране,Скопје. (4768) 

Пасош бр.592631,издаден од ОВР - Гостивар на име 
Рушити Емира,с, Добри Дол,Гостивар. (4772) 

Пасош бр.841589 на име Горан Милуновиќ,ул. "Цве-
тан Димов" бр.174,Скопје. (4773) 

Пасош бр.13820, издаден од ГУВР - Скопје на име 
Цветаноска Сојна,ул."Беас Куле" бр.2-б,Скопје.(4774) 

Пасош бр.750128,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Цветаноски Благоја ул."Беас Куле"бр.2-б,Скопје.4775 

Пасош бр.1094295/98,издаден од ГУВР-Скопје на 
име Михаил Попов,ул."8 Ударна бригада"-20 А, 
Скопје. (4777) 

Пасош бр.0952660,издаден од ОВР-Валандово на име 
Каракамчев Љубомир,ул."Беласица"бр.20,Валандово. 

Пасош бр. 923382/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Правда Чуни,ул."З. Џемаил"бр.25,Скопје. (4821) 

Пасош бр.0940036 на име Амзоски Сабит, ул. "Даб-
ничка" бр.39,Прилеп. (4831) 

Пасош бр.1065209/98,издаден од ОВР-Струга на име 
Кленкоски Гадафи, ул."ЈНА" бр.57,Струга. (4840) 

Пасош бр. 788186/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Мемет Мемеди, с.Љуботен,Скопје. (4847) 

Пасош бр.1273928/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Мамути Измит,ул."М.Тито"бр.19с.Арачиново,Скопје. 

Пасош бр. 973727/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Рамис Камбер,ул."М. Садик"бр.10 а,Скопје. (4864) 

Пасош бр.1113068/98,издаден од УВР - Куманово на 
име Аљији Џемал бр.1113068/98,Куманово. (4892) 

Пасош бр.1228700,издаден од УВР- Струмица на име 
Стојанова Митра,ул."Белградска" бр.9,Струмица.4894) 

Пасош бр.449601/94,издаден од ГУВР- Скопје на име 
Сали Дурмиш, ул."Че Ге Вара"бр.124,Скопје. (4896) 

Пасош бр.1230434/99,издаден од ГУВР-Скопје на 
име Taџeдин Ајети,с.Синѓелиќ,Скопје. (4899) 
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Пасош бр.1046703/97,издаден од ОВР-Куманово на 
име Зекири Ервин, с. Липково,Куманово. (4902) 

Пасош бр. 1306227, издаден од УВР - Штип на име 
Петковски Методи,ул." С.Стојменски" бр.17,Штип.3806 

Пасош бр. 0823316,издаден од УВР - Teтoвo на име 
Неими Алирами,ул."Г. Петров" бр.6,Тетово. (4903) 

Пасош бр. 1133711/98,издаден од УВР - Велес на име 
Снисављев Борче, Велес. (4905) 

Пасош бр.968192,издаден од УВР - Битола на име 
Оливер Николовски,ул."Ениџе Вардар" бр.19,Битола. 

Пасош бр.1352839/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Арсим Мема,ул."С. Стефкова"бр.108,Скопје. (4911) 

Пасош бр.1142779,издаден од УВР-Скопје на име Ta-
не Taнeвски,бул."J. Санденски"бр.21/4-8,Скопје.(4912) 

Пасош бр.1305662/99,издаден од УВР - Струмица на 
име Tрajкoв Иван,с.Градско Балдовци 10,Струмица. 

Пасош бр.0787742,издаден од УВР - Скопје на име 
Чичовска Гордана,ул."Д. Мишовиќ"бр.3/2-3,Скопје. 

Пасош бр.1040016/97,издаден од УВР - Скопје на име 
Салијевиќ Џеврије,ул."Виничка"бр.76,Скопје. (4965) 

Пасош бр. 534487/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Taхири Хајрије,бул."Македонска косовска бригада" 
бр. 29/3-6,Скопје. (4968) 

Пасош бр.367259/94,издаден од ОВР - Струга на име 
Мамуди Мухамед,с. Делогожда,Струга. (4976) 

Пасош бр.1515330,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Реџеп Воша,ул."Исаија Мажов ски"бр.36/1/19,Скопје. 

Пасош бр.1414642,издаден од ГУВР - Скопје, на име 
Бучкоски Љупчо, ул."Владимир Каваев"бр. 22-б, 
Скопје (4980) 

Пасош бр.1380122,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Станковски Драган,ул."Боро Менков"бр.6/1-4,Скопје. 

Пасош бр. 1281624 на име Димоска Радмила, ул. "15 
Корпус" бр.102, Охрид. (940) 

Пасош бр.1384853/00,издаден од УВР-Teтoвo на име 
Муамет Иљази, с. Челопек,Тетово. (5008) 

Пасош бр.715966 на име Јованче Најдов,ул."Б. Кр-
стиќ"бр,3/12,Кавадарци. (5033) 

Пасош бр.8611226,издаден од УВР - Охрид на име 
Ашталовски Зоран,Охрид. (5042) 

Пасош бр. 250223/94,издаден од УВР - Teтoвo на име 
Муса Реџа,ул."106" бр. 9,Тетово. (5057) 

Пасош бр.1445759/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Алиловски Бесим,ул."М. Митевски"бр. 10/6-16,Скопје 

Пасош бр. 1465952,издаден од УВР - Teтoвo на име 
Куртиши Мустаф,с.Пирок.Тетово. (5071) 

Пасош бр. 640626/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Јосифоска Снежана,ул."Н.Тесла" бр.2/1-15,Скопје.5074 

Пасош бр.1302602,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Божиноски Јовица,ул." Горги Казепов" бр. 16/3/15, 
Скопје. (5118) 

Пасош бр.1332405/00,издаден од УВР - Куманово на 
име Емини Рамадан,с. Матејче,Куманово. (5119) 

Пасош бр.1201809/00 на име Лога Алинаџи,с. Ново 
Село,Струга. (5143) 

Пасош бр.1024705, издаден од УВР - Куманово на 
име Зекири Фатима, ул."Михајло Пупин" бр. 6, Кума-
ново. (5155) 

Чекови бр. 215967, 215968 и 215969, од тековна смет-
ка бр. 11637855,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Tрajкoвскa Емилија,Скопје. (5073) 

Работна книшка на име Taсeвски Дејан,Скопје.5021) 
Работна книшка на име Алексов Павле,ул,."Балкан-

ска"бр. 55,Штип. (5031) 
Работна книшка на име Петровски Надо,ул."Нико 

Фундале" бр.13/50,Битола. (5034) 
Работна книшка на име Димитровски Дејан,Скопје. 
Работна книшка на име Величковска Ружа, с. Мр-

чевци,Скопје. (5040) 
Работна книшка на име Кузмановски Бранко, ул. 

"Б.Мост"бр. 1А,Битола. (5049) 
Работна книшка на име Нуредини Шeзa,Teтoвo.5052 
Работна книшка на име Геческа Вела,Тетово. (5053) 
Работна книшка на име Адеми Ремзи,с. Г. Бањица, 

Гостивар. (5055) 
Работна книшка на име Бандева Билјана,ул."Милој-

кова"бр.11,Штип. (5061) 
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Работна книшка на име Георгиевски Милан,Дел-
чево. (5063) 

Работна книшка на име Мурговски Сашо, ул."П. 
Мирчева"бр.12,Битола. (5064) 

Работна книшка на име Нимлевски Стеван, ул. "Пар-
тизанска"бр.95 , Демир Хисар. (5065) 

Работна книшка на име Ѓорѓија Павлески, ул."Де-
барска"бр.7,Прилеп. (5066) 

Работна книшка на име Анте Грујоски,Скопје.(5087) 
Работна книшка на име Синиша Стојановски, 

Скопје. (5088) 
Воена книшка ЕМБ 2007975450130,издадена од во 

Скопје на име Христовски Златко,Скопје. (5117) 
Свидетелство на име Сулејмани Селвије,Тетово.5037 
Свидетелство бр.8 одделение на име Кефсер Зекири. 

ул."Т.Мендол"бр. 107,Куманово. (5041) 
Свидетелство за 8 одделение на име Атанасов Гоце, 

ул."Искра"бр.9,Кочани. (5044) 
Свидетелство на име Арифи Зекрија,ул."11 Ноем-

ври" бр. 27,Куманово. (5045) 
Свидетелство на име Нухиу Бедри,Тетово. (5051) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мердине Осман, 

с. Теарце,Тетово. (5054) 
Свидетелство на име Костадиновска Емилија, с. 

Смојмирово,Берово. (5058) 
Свидетелство на име Емин Омер,Штип. (5059) 
Свидетелство на име Емин Фирус,с. Селце,Штип. 
Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "С. 

Фрашери"-с. Пирок на име Бељќија Камиљи,с. Пирок, 
Тетово. (5067) 

Свидетелство за 8 одделение на име Садри Медиа, с. 
Пирок,Тетово. (5068) 

Свидетелство на име Јехарет Мазлами,Тетово.(5069) 
Диплома од средно образование на име Бошкова 

Гордана,ул."Ср.Фронт"бр.7/20,Штип. (5062) 
Здравствена книшка на име Драган Маринков, с. 

Плесенци,Пробиштип. (5032) 
Здравствена книшка на име Јовановски Блаже,ул. 

"М.Барага" бр.112,Пробиштип. (5046) 
Книшка на име Шабани Ранис,с. Поповјани,Кичево. 
Даночна картичка бр.0010135 на име "Лоттер" ДОО, 

Гевгелија. (5048) 
Чекови од бр. 4293115 до 4293123, од тековна сметка 

бр. 14100531,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Јовановски Љупчо,Скопје. (4969) 

Чекови од бр. 0160000162936 до 0160000162948, од 
тековна сметка бр.10549360,издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Дисоски Кирил, бул. "Пар-
тизнски Одреди"бр.117/1,Скопје. (4977) 

Работна книшка на име Каралиев Павел,Охрид.4908 
Работна книшка на име Димитрова Цветанка, ул. 

"Др. Диндич" бр. 54,Куманово. (4920) 
Работна книшка на име Равманоски Тефик, с. Ок-

тиси,Струга. (4922) 
Работна книшка на име Башким Рамадани,Тетово. 
Работна книшка на име Трипуновска Ленче, с. Шем-

шево,Тетово. (4932) 
Работна книшка на име Трајанова Јованка, ул. "Први 

мај"бр. 7/9,Кочани. (4937) 
Работна книшка на име Серафимовски Слободан, 

Скопје. (4963) 
Работна книшка на име Николовски Кристијан, 

Скопје. (4966) 
Работна книшка на име Стојковска Гордана,Скопје. 
Работна книшка на име Игор Митевски, ул. "Р. 

Востание"бр.3/3-1,Скопје. (4982) 
Работна книшка на име Костиќ Златко,Скопје.4983) 
Работна книшка на име Митревска Ирена,Скопје. 
Свидетелство за 8 одделение на име Атиџе Алију, с. 

Студеничани,Скопје. (4907) 
Свидетелство,издадено од ДЕМАУ "Гошо Викенти-

ев" на име Наунов Владко,ул."А.Македонски"бр.25, 
Кочани. (4913) 

Свидетелство на име Мишериф Таиде,с. Склупчане, 
Куманово. (4914) 

Свидетелство за 1 година на име Драган Роглев, 
ул."Самоилова"бр. 49-2/4,Радовиш. (4923) 

Свидетелство на име Бурим Алими,Тетово. (4929) 
Свидетелство на име Газменд Реџа,Тетово. (4931) 
Свидетелство на име Незири Млдита, ул."ЈНА" бр. 

167,Гостивар. (4934) 
Свидетелство на име Незири Ељеса,ул."ЈНА"бр.167, 

Гостивар. (4935) 
Свидетелство за 8 одделение на име Зејнели Ферит, 

Гостивар. (4936) 
Диплома на име Сандев Шамуран,Кочани. (4910) 
Книшка на име Зоран Увановски,ул." 1" бр.69, Биља-

новце,Куманово. (4921) 
Книшка на име Банески Смалце, ул."В.Змејкоски" 

бр. 26, Кичево. (4928) 
Работна книшка на име Агелова Мирјана, ул. "Ен-

гелсова"бр.6/3,Велес. (4819) 
Работна книшка на име Пенова Шекерина,Гев-

гелија. (4822) 
Работна книшка на име Карајанова Весна,Гевгелија. 
Работна книшка на име Јосифоски Томе, с. Куку-

речани,Битола. (4827) 
Работна книшка на име Петрушевски Борко,Скопје. 
Работна книшка на име Тутиќ Елзина,Скопје. (4895) 
Работна книшка на име Сејадин Бекир,Скопје.(4897) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ангелова 

Мирјана, ул."Енгелсова"бр.6/3,Велес. (4820) 
Свидетелство за 7 одделение на име Ташковска Ке-

ти, с. Ропотово,Прилеп. (4830) 
Здравствена книшка на име Верка Блажевска, 

Битола. (4826) 
Здравствена книшка на име Сулејман Ремзи, ул. 

"Ј.Сандански",Битола. (4829) 
Даночна картичка бр.5030990100538, издадена од 

Управа за приходи - Скопје на име Видеотеки "Циба", 
Скопје. (4898) 

Решение бр. 07-5170/2 за царински контигент, изда-
дено од Министерство за економија - Скопје на име 
МИС Глобус,Скопје. (4861) 

Чекови од бр.5001599 до 5001666605,од тековна смет-
ка бр.4468830,издадени од Поштанска Штедилница 
Скопје на име Зафирова Крепиева Љиљана,Скопје. 

Чекови од бр. 0050005544520 до 0050005544529, од 
тековна сметка бр.60835/71,издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Соња Симовска,Скопје.4771 

Чекови од бр.4270194 до 4270211, од тековна сметка 
бр.2850190,издадени од Комерцијална банка а.д. -
Скопје на име Трајанка Трајковска,Скопје. (4780) 

Чекови од бр.9900018904 до 9900018927, од тековна 
сметка бр.13149-39,издадени од Македонска банка а.д. 
-Скопје на име Трајанка Трајковска,Скопје. (4781) 

Работна книшка на име Влатко Манов,с.Горни Под-
лог,Кочани. (4702) 

Работна книшка на име Стојкоска Цвета,Делчево. 
Работна книшка на име Георгиевска Билјана, 

Скопје. (4738) 
Работна книшка на име Дурацоски Васил, ул."Н. 

Наумоски"бр. 6,Струга. (4757) 
Работна книшка на име Мани Февзи,Скопје. (4770) 
Работна книшка на име Драге Горѓиовски,Скопје. 
Свидетелство на име Ефнушев Благој, ул."Д.Груев" 

бр.12,Радовиш. (4758) 
Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "К. 

Гаврилски-Јане",с.Ропотово - Прилеп на име Стоја-
носки Александар,Скопје. (4776) 

Свидетелство за 8 одделение на име Василев Дончо, 
ул." И.Алексов" бр.103,Радовиш. (4788) 

Индекс на име Наумова Михаела,Штип. (4759) 
Диплома на име Гвозденович Жаклина,ул."Т.Думба" 

бр.4/2,Куманово. (4705) 
Даночна картичка на име Димановска Љубица,ул. 

"АВНОЈ"бр.56,Куманово. (4704) 
Даночна картичка бр.4030993240630,издадена од 

Управа за приходи - Скопје на име "Водно Тобако", 
Скопје. (4778) 

Чекови од бр. 444322 до 444336 на име Попоска 
Елисавета,Охрид. (4716) 

Решение за запишување наво Регистарот на 
преставништва,издадено од Основен суд на име ДОО 
"Гасекспорт",Скопје. (4761) 
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Чекови од бр. 4589041 до 4589054, од тековна сметка 
бр. 3119512,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Рицковска Македонка,Скопје. (4435) 

Чекови од бр. 5049488 до 5049492, од тековна сметка 
бр. 72288,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Костовски Митко,Скопје. (4616) 

Работна книшка на име Дунчевиќ Десанка,Скопје. 
Работна книшка на име Добринка Ристова, ул. "Роза 

Петрова"бр.3/11,Кочани. (4553) 
Работна книшка на име Реим Демири,с. Кочилари, 

Велес. (4555) 
Работна книшка на име Виолета Болчинко,ул."Кочо 

Рацин" бр.2,Гевгелија. (4556) 
Работна книшка на име Алимани Сервет,Тетово. 
Работна книшка на име Насер Река,Скопје. (4571) 
Работна книшка на име Џелал Ајети ,Скопје. (4572) 
Работна книшка на име Фадиљ Дациќ,Скопје. (4604) 
Работна книшка на име Лилјана Чаволи,Скопје.4620 
Работна книшка на име Бекировски Исуфзеади, с. 

Текија,Скопје. (4622) 
Работна книшка на име Базда Абдулмеџит,Скопје. 
Работна книшка на име Дарко Серафимовски, 

Скопје. (4675) 
Работна книшка на име Стаменковска Милица, 

Скопје. (4676) 
Работна книшка на име Стевковска Бети,Скопје. 
Воена книшка,издадена од Скопје на име Исеновски 

Бесим,Скопје. (4552) 
Воена книшка,издадена од во Скопје на име Арифи 

Наим,Скопје. (4606) 
Воена книшка Б/0061064,издадена од во Скопје на 

име Абдула Ислами,Скопје. (4692) 
Чековна картичка бр,8051-55 на име Бобан Олгица, 

Штип. (4564) 
Свидетелство за 2 година, издадено од ЦОКОБ -

Скопје на име Бајрами Амир,Куманово. (4525) 
Свидетелство за 8 одделение на име Хисени Хајриз, 

с. Лојане,Куманово. (4554) 
Свидетелство за 6 одделение на име Мицески Иван-

чо, с. Годивје,Прилеп. (4558) 
Свидетелство на име Тодоровски Драган, с. Лажани, 

Прилеп. (4559) 
Свидетелство на име Хамиде Брахими, с. Пирок, 

Тетово. (4560) 
Свидетелство на име Беџети Зилкиде,с.Камењане, 

Тетово. (4561) 
Свидетелство на име Имери Садула, с. Студеничани, 

Скопје. (4565) 
Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Јоа-

ким Крчоски"-с.Манастирец - Македонски Брод на 
име Талески Боге,Скопје. (4661) 

Свидетелство за положен завршен испит издадено 
од ГТЦ "Чеде Филиповски-Даме"-Скопје на име 
Китановски Тони,Скопје. (4688) 

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Мар-
шал Тито"-с.Арачиново, Скопје на име Фарук Тахири, 
с. Арачиново,Скопје. (4690) 

Ученичка книшка,издадена од ДСУ "Владо Тасев-
ски"Скопје на име Јанка Накова,Скопје. (4602) 

J A В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10, 13 став 1, алинеја 1, член 14 

став 1 и член 16 од Законот за јавни набавки ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на Службата за општи и за-
еднички работи на Владата на Република Македонија, 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СЕЧЕН 
ЦВЕТ, САКСИСКО ЦВЕЌЕ, РАСАДЕН МАТЕРИЈАЛ 

И ДЕКОРАТИВНИ САДНИЦИ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Републи-
ка Македонија, Скопје, ул. "Железничка" бб. 

1.2. Предмет на набавка е набавка на: 
- Сечен цвет, според Спецификација број 1; 
- Саксиско цвеќе, според Спецификација број 2; 
- Расаден материјал, според Спецификација број 3 и 
- Декоративни садници, според Спецификација 

број 4. 
Спецификациите, може да се подигнат во Служба-

та, секој работен ден од 8-15 часот, без надомест. 
Набавката може да се подели на повеќе понудува-

чи по спецификации. 
1.3. Набавката ќе се извршува во текот на една го-

дина, сукцесивно според потребите на Службата. 
Понуденото цвеќе треба да е со оригинално потек-

ло и да е во согласност со стандардите на Република 
Македонија и со меѓународните стандарди прифатени 
од Република Македонија. 

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

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик, во согласност со Законот за јавни набавки. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на цвеќето. 
2.3. Понудата треба да содржи цена во денари за 

секој цвет пооделно, со сите трошоци. 
2.4. Понудата треба да го содржи рокот и начинот 

на плаќање. 
2.5. Во понудата понудувачот треба да го потврди 

рокот за испорака кој изнесува за сечениот цвет и сак-
сиското цвеќе 2 (два) часа, а за декоративните садни-
ци и расадниот материјал 2 (два) дена. 

2.6. Во понудата задолжително да се задржат ред-
ните броеви од Спецификациите. 

2.7. Понудата треба да има рок на важност. 
2.8. Понудите од странските понудувачи треба да 

бидат преведени на македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност, согласно член 
22 од Законот за јавни набавки во оригинал или заве-
рено фотокопие кај овластен орган и писмено овлас-
тување за претставникот на понудувачот за учество на 
јавното отворање. 

3.2. Понудувачот треба да достави референцна лис-
та на испорака. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
член 24 став 1 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да пре-
дадат потпишано и заверено писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

3.5. Со понудата понудувачите треба да достават 
валидна банкарска гаранција на износ од 6.000 дем, во 
смисла на член 55 од Законот за јавни набавки. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

4.1. Најповолниот понудувач ќе се избере според 
критериумот најниска цена при што ќе се споредуваат 
пооделно цените на понуденото цвеќе, а поповолна ќе 
биде онаа понуда која содржи поголем број на цвеќи-
ња со пониска цена, согласно член 25 став 1 алинеја 1 
од Законот за јавни набавки. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДАТА 

5.1. Понудата се доставува во согласност со член 
52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 

5.2. Секој понудувач може да достави само една по-
нуда. 

5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на повикот во весниците 
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"Дневник" и "Службен весник на РМ". Понудата мо-
же да се достави и на денот на јавното отворање, но 
најдоцна до почетокот на јавното отворање на пону-
дите. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Служба за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија, ул. "Же-
лезничка" бб, Скопје, Комисија за јавни набавки. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
05. 04. 2001 година, во 11,00 часот во просториите на 
Службата, ул. "Железничка" бб, во присуство на ов-
ластени претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата од овој повик и Законот за јавни набавки, како и 
оние кои ја немаат целокупната документација која се 
бара во овој повик нема да се разгледуваат. 

Телефон за контакт и информации 123-238. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Македонската 
академија на науките и уметностите, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДБА НА ГРА-
ДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ И ИНСТА-
ЛАЦИОНИ РАБОТИ НА СПОМЕН КУЌАТА "УРА-

НИЈА" ВО ОХРИД, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачувач: Македонска академија на науките 

и уметностите - Скопје (МАНУ). 
1.2. Предмет на набавката: изведба на градежни 

градежно-занаетчиски и инсталациони работи за спо-
мен куќата "Уранија" во Охрид, врз основа на прет-
ходно изработен главен изведбен проект. 

1.3. Обемот и техничкиот опис на работите даден е 
во тендерската документација. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите физички и правни лица регистрира-
ни за ваков вид дејност. 

1.5. Постапката по повикот се спроведува во сог-
ласност со Законот за јавни набавки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација може да се подиг-

не во Македонската академија на науките и уметнос-
тите со надомест во износ од 800,00 денари и се уплаќа 
пред подигање на документацијата на сметка бр. 
40100-785-378; ЕДБ 4030967362863, НБМ, а главниот 
изведбен проект може да се разгледува секој работен 
ден за време на траењето на тендерот во Библиотека-
та на Академијата од 8,30 до 15,30 часот. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудите треба да содржат единечна цена за 

секоја од позициите на предметот во тендерската до-
кументација и вкупна цена со пресметан данок и други 
давачки, искажани во денари и германски марки. 

3.2. Рок на изведување на работите. 
3.3. Начин на плаќање. 
3.4. Гарантен рок. 
3.5. Динамика на градење на објектот. 
3.6. Понудувачите кон понудата задолжително да 

ја достават следната придружна документација: 
- извод од регистрација на дејноста; изјава дека по-

нудувачот не е под стечај, потпишана од одговорно 
лице на понудувачот; 

- документ за бонитет издаден од носителот на 
платниот промет; 

- референтна листа на изведени работи од ваков 
вид. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ИЗВЕДУВАЧ 

4.1. Цена. 
4.2. Референтна листа. 

4.3. Начин на плаќање. 
4.4. Техничка подобност. 
4.5. Рок на изведување на работите. 
4.6. Динамика на градење на објектот. 
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Рок за доставување на понудите: 15 дена од де-

нот на објавувањето на повикот во "Службен весник 
на РМ". 

5.2. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок кој треба да биде заверен и потпишан од од-
говорното лице на понудувачот. 

5.3. Понудите се доставуваат по пошта или со пре-
давање во архивата на МАНУ, ул. "Крсте Мисирков" 
бр. 2, Скопје. 

5.4. Понудата и другата документација се доставу-
ва во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни 
набавки. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши два дена 
по истекот на рокот за доставување на понудите во 
просториите на МАНУ во 11,00 часот. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 

оние кои не се изработени според пропозициите на по-
викот, нема да бидат разгледани. 

6.2. Секој субјект може да учествува само со една 
понуда. 

Дополнителни појаснување може да се добијат на 
тел. 114-200/152. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при ЈЗО Клинички Центар Скопје, об-
јавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. 

"Водњанска" бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

заради набавка на медицински потрошен материјал, 
потребен за ОЕ Клиника за трауматологија. 

1.3. Спецификацијата со количества и видови на 
материјалите што се предмет на набавка, дадени се во 
тендерската документација. 

1.4. Тендерската документација може да се подигне 
во архивата при Клиничкиот Центар, по претходна 
уплата на износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 
40100-603-13565, даночен број 4030996238238, Маке-
донска Банка Скопје. Само тој што ќе откупи тендер-
ска документација може да учествува со своја понуда. 

1.5. Постапката околу набавката се спроведува сог-
ласно со одредбите на Законот за јавни набавки. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следниве подато-

ци: 
- име и адреса на понудувачот, 
- единечна цена во денари, како и вкупна цена со 

сите давачки, ф-ко корисник, 
- услови и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- производител, 
- проспектен материјал, 
- рок на важност на понудата, 
-можност за поделба на набавката. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- решение за вршење на дејност, 
- доказ за финансиска способност (документ за бо-

нитет), издаден од носителот на платниот промет-ори-
гинал или заверена копија од страна на нотар, соглас-
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но член 22 од Законот за јавни набавки и Правилни-
кот за содржината на документот за бонитет ("Сл. 
весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98), 

- доказ, извод од судската евиденција дека не е во 
стечај и дека со правосилна пресуда не е изречена 
мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност. 

Бараните документи треба да се достават во ориги-
нал или во копија заверена од страна на нотар. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна на од-
говорно лице. 

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинич-
ки Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пош-
та, во архивата на Клиничкиот Центар или со преда-
вање на Комисијата на лице место најдоцна до 05. 04. 
2001 година, во 11,00 часот. 

4.4. Секој учесник може да достави само една пону-
да. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според след-
ните критериуми: 

- цена 40 бода, 
- рок на испорака 30 бода, 
- начин на плаќање 30 бода. 

6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на ден 

05. 04. 2001 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 05. 

04. 2001 година во 11,00 часот, во Управната зграда на 
Клиничкиот Центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понуди-
те, на Комисијата треба да и предаде писмено овласту-
вање од понудувачот за нивно учество на јавното от-
ворање. 

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не ќе бидат израбо-
тени според тендерската документација, условите од 
овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат 
разгледани. 

Информации на телефон 147-639 и 147-773. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скопје, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-38/2001 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ И НАБАВКА НА 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ З А ПРЕКИНУВАЧИ СО 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-38/2001 е 

ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на резервни делови за прекинувачи и 
тоа: 

Тип на преки-
нувач 

Вкупно 
сетови 

Испорака 
најкасно до 
01.052001 

Испорака 
најкасно до 
01.06.2001 

Испорака 
најкасно до 
01.08.2001 

Прилог во 
тендер доку-

ментација 
К3АЅ1-123 kV 6 сета 2 сета 2 сета 2 сета прилог бр.1 
К3АЅ2-400 kV 3 сета 1 сет 2 сета прилог бр.2 

заеднички сет за 
К3АЅ1иК3АЅ2 

1 сет 1 сет прилог бр. 3 

за потребите на ЕЛ. Пренос во се според тендер 
документација. 

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на Ј.П. ЕСМ ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 1 
секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 40100-601-5012 Ј.П. "Е.С.М" Скопје (дано-
чен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка 
Скопје), со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-
на уплата при подигање на тендер документацијата. 

1.3. Понудувачот треба да даде цена со сите трошо-
ци за обезбедување на стручен надзор по прекинувач. 

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

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.6. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и фик-

сна вкупна цена на целата понудена набавка, на пари-
тет ДДП Скопје, изразена во ДЕМ со посебно иска-
жан ДДВ. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија. 

2.6. Понудувачот треба да го запази бараниот рок 
на испорака по сетови. 

2.7. Понудата не мора да ги опфати сите табели 
(дозволена е делумна понуда-делива понуда но не е 
дозволена делумна понуда во рамките на една табела) 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економска способност согласно член 22 
од Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од носителот на платен промет, кој 
треба да биде во согласност со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет (" Сл. весник на РМ" 
бр. 32 од 10.07.1998 г.), а странските понудувачи сог-
ласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Понудувачот треба да достави Решение за 
ДДВ. 

3.5. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни 
набавки) 

4.1. Цена - 70 поени 
4.2. Начин на плаќање - 30 поени 
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5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса ЈП "Електростопанство на Ма-
кедонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
28.03.2001 во 11 часот, во просториите на ЈП "Елек-
тростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 
9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски 
простории во присуство на овластени претставници на 
понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целосна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скопје, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-39/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЧИ, 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Набавувачот на јавниот повик бр. 01-39/2001 е 

ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 
набавка на резервни делови за прекинувачи и тоа: 

Тип Вкуп- Испорака Испорака Испорака Прилог 
на но се- најкасно до најкасно до најкасно до во тен-
пре- тови 01.05.2001 01.072001 01.092001 дер доку-
кину- ментаци-
вач 1а 

3P- 9 се- 3 сета 3 сета 3 сета прилог 
123 та бр. 4 и 5 
3P- 1 сет 1 сет прилог 
420 бр. 6 

за потребите на ЕЛ. Пренос во се според тендер 
документација. 

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на Ј. П. "ЕСМ" ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје (стара зграда) 9 спрат соба бр. 1, 
секој работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 40100-601-5012 Ј. П. "ЕСМ" Скопје (дано-
чен број 4030989128346; депонент на Стопанска банка 
Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-
на уплата при подигање на тендер документацијата. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 

2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-
водителот на стоката. 

2.3. Понудата треба да ги содржи единечна и фик-
сна вкупна цена на целата набавка, на паритет ДДП 
Скопје, изразена во ДЕМ. со посебно искажан ДДВ. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија. 

2.6. Понудувачот треба да го запази бараниот рок 
на испорака по сетови. 

2.7. Понудата не мора да ги опфати сите прилози 
(дозволена е делумно понуда - делива понуда но не е 
дозволена делумна понуда во рамките на еден при-
лог). 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудите со пропратната документација од 

странските понудувачи треба да бидат преведени на 
македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финан-

сиската и економската способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од носителот на платен промет, кој 
треба да биде во согласност со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет (" Сл. весник на РМ" 
бр. 32 од 10.07.1998 г.), а странските понудувачи сог-
ласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 24 од Законот за јавните набавки. 

3.3. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Понудувачот треба да достави решение за 
ДДВ. 

3.5. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот и не постари од 6 
месеци. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните 
набавки): 

4.1. цена 70 поени, 
4.2. начин на плаќање 30 поени. 

5. НАЧИН И РОКНА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавните набавки. 
5.2 Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3 Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4 Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса ЈП "Електростопанство на Ма-
кедонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 91000 Скопје. 

5.5 Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
28.03.2001 година во 13 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, 
подрумски простории во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

5.6 Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата по Отворениот повик, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Јавното претпријатие Електростопанство 
на Македонија Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-56/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01- 

56/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со 
седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 
набавка на резервни делови за багери производство на 
Man Takraf, според изготвени спецификации. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОД-
РУЖНИЦИ И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА - СПЕЦИФИКАЦИИ 

2.1. Резервните делови за багери се однесуваат за 
РЕК Битола и за следните типови на багери: SRs 2000; 
SRS 630. 

2.2. Заинтересираните понудувачи, тендер специ-
фикациите можат да ги подигнат во просториите на 
ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје, ул. 
"11 Октомври" бр. 9, кат 9, соба 1, од 8 часот до 9,30 
часот, при што треба да приложат уплатница на износ 
од 500,00 денари, уплатена на жиро сметка 40100-601- 
5012 ЈП " ЕСМ", ед. дан. бр. 4030989128346, депонентна 
банка - Стопанска банка, со назнака за Отворен повик 
01-56/2001. 

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

седиштето на понудувачот, како и името на произво-
дителот на деловите. 

3.2. Понудата не мора да се однесува на целиот 
обем на набавката - дозволена е делумна понуда. 

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција како вкупната вред-
ност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 
54 став 3 од Законот за јавни набавки - ако набавката 
е од странство). 

3.4. Понудувачот треба, тендер спецификациите да 
ги пополни и истите да ги достави како составен дел 
на понудата. 

3.5. Понудата треба да го содржи начинот и 
условите за плаќање. 

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија (член 19 од Законот за јавни 
набавки). 

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на извршу-
вање на набавката. 

3.8. Понудата треба да има рок на важност. 
3.9. Понудите од странските понудувачи (докумен-

тација која се бара и комерцијалната понудајтреба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет кој го издава институцијата за платен 
промет, а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавни набавки. 

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-

ведени во став 1 (а и б) од член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

4.3. Понудувачот треба да достави референтна лис-
та за испорака на ваков вид стоки во последните 3 го-
дини. 

4.4. Понудувачот треба да достави решение за ре-
гистрација за Данок на додадена вредност. 

4.5. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

4.6. Сите барани документи треба да се оригинали 
или заверени копии верни на оригиналот и не постари 
од 6 месеци. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните 
набавки): 

5.1. цена 60 поени, 
5.2. начин на плаќање 30 поени, 
5.3. рок на испорака 10 поени. 

6. НАЧИН И РОКНА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавните набавки. 
6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса ЈП "Електростопанство на Ма-
кедонија", за Комисија за јавни набавки, ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 91000 Скопје. 

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
02.04.2001 година во 11 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за сос-
таноци, во присуство на овластените претставници на 
понудувачите. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
7.1. Набавувачот го задржува правото реализација-

та на набавката да ја додели на повеќе понудувачи. 
7.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
7.3. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-

дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повикот, како и оние кои немаат 
целокупна документација која се бара во Отворениот 
повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Јавното претпријатие Електростопанство 
на Македонија Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-59/01 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
1. Поднесувач на барањето е ЈП ЕСМ-Скопје, Под-

ружница РЕК Осломеј. 
1.1. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за: 
- Испитување на делови од турбина за оценување 

на преостанатиот век на експлоатација на турбината 
по програма. 

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

Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

2. Карактеристики: 
- Тип на Турбина 13К125 производ на Zamech-Po-

land. 
2.1. Програмата за испитување на делови од турби-

на за проценка на преостанатиот век на експлоатаци-
ја, може да се подигне кај тех. директор на Т.Е. "Осло-м е ј " . 
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3. Содржина на понудата. 
Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
Понудата треба да ја содржи вкупната вредност на 

целото испитување (со сите давачки согласно член 54 
став 3 од Законот за јавни набавки, ако услугата е од 
странство), на паритет ДДП РЕК Осломеј изразена во 
ГМ, а ДДВ да биде изразен како посебна позиција. 

Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
Понудата треба да има рок на важност. 
Понудувачот треба да обезбеди докази за технич-

ката способност за извршување на работите. 
Понудите во оригинал со пропратната документа-

ција од странските понудувачи треба да бидат преве-
дени на македонски јазик од овластен преведувач. 

4. Доставување на документација. 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент кој го издава институцијата за платен промет а 
странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од За-
конот. 

Документот за бонитет треба да е оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 

Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик сог-
ласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5. Критериум за избор на најповолен понудувач 
(согласно член 25 од Законот за јавни набавки): 

- цена на чинење 40 поени 
- квалитет на извршените работи 30 поени 
- рок на завршување на работите со 

динамика 20 поени 
- начин на плаќање 10 поени 
6. Начин и рок на доставување на понудата. 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53, 54 

и 55 од Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: Подружница РЕК Осломеј с. 
Осломеј. 

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден. 
6.04.2001 год. во 12 часот во ресторантот за општес-
твена исхрана во ТЕ во присуство на овластените 
преставници на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата по повикот нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Јавното претпријатие Елек-
тростопанство на Македонија - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-61/2001 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА 
ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ГУМЕНИ КАБЛИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Отворениот повик е ЈП "Елек-

тростопанство на Македонија" со седиште во Скопје 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, за потребите на РЕК Би-
тола и РЕК Осломеј. 

1.2. Предмет на набавката се: Гумени кабли според 
спецификација, која што понудувачите ќе можат да ја 
подигнат во просториите на ЈП "ЕСМ", ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба бр. 
3, секој работен ден од 12,00 до 14,00 часот и за истата 

е потребно да се уплати износ од 500 денари на жиро 
сметка бр. 40100-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен 
број 4030989128346, депонент на Стопанска банка 
Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. Понудува-
чот треба да презентира доказ за извршена уплата при 
подигање на тендер документацијата. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик, согласно Законот за јавни набавки, "Служ-
бен весник на РМ" бр. 26/98, односно со отворање на 
понудите на лице место. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба да ги даде сите единечни 

цени и вкупна цена (да се пополнат подигнатите спе-
цификации), на понудената набавка согласно член 54, 
став 3 од Законот за јавни набавки на паритет ДДП 
РЕК Битола и РЕК Осломеј изразена во ДЕМ, со по-
себно искажан ДДВ. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање и тоа само еден начин на плаќање. 

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 
2.7. Понудувачот мора да даде понуда за целокуп-

ниот обем и количина на набавката. 
2.8. Карактеристиките за каблите што понудува-

чот ги нуди во понудата за набавка треба да се во сог-
ласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓуна-
родните стандарди кои се прифатени во Р. Македони-
ја. 

2.9. Понудата со пропратната документација освен 
техничката од странските понудувачи треба да биде 
преведена на македонски јазик. 

3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КО-
ЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-
нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи 
треба да приложат документ за бонитет од носителот 
на платен промет, кој треба да биде во согласност со 
Правилникот за содржината на документот за бони-
тет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските пону-
дувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни на-
бавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки (два-
та документи треба да се оригинали или заверени ко-
пии). 

3.3. Понудувачот треба да достави Решение за 
ДДВ. 

3.4. Понудувачот треба да достави референтна лис-
та на ваков вид стоки. 

3.5. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 40 бода, 
- квалитет 20 бода, 
- начин на плаќање 20 бода, 
- рок на испорака 20 бода. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Рок на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на отворање на понудите. 
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5.2. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни на-
бавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), преку пошта или 
во архивата на набавувачот. 

5.3. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија" (Комисија за јавни набавки), ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, 91000 Скопје, или на лице место. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

03. 04. 2001 година во 11 часот, во салата за состаноци 
во подрумот на Административната зграда на ЈП 
"ЕСМ" на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-63/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА HSW ТD 40В 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-63/2001 е 

ЈП "Електростопанство на Македонија" со седиште 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на резервни делови за булдозер HSW TD 
40В за потребите на РЕК Битола во се според тендер 
документација. 

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на ЈП "ЕСМ", ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба бр. 
1, секој работен ден од 8,00 до 9,30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 40100-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен 
број 4030989128346, депонент на Стопанска банка 
Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-
на уплата при подигање на тендер документацијата. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик, согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба да ги потполни во целост 

табелите кои се доставуваат како тендер документа-
ција со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна 
цена на целокупниот обем на понудената набавка на 
паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изра-
зени во УСД, со посебно искажани царина и ДДВ. 

2.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели 
(дозволена е делумна понуда-деллива понуда, но не е 
дозволена делумна понуда во рамките на една табела). 

2.5. Понудувачот треба во понудата да го наведе 
гарантниот рок на резервните делови. 

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија (член 19 од Законот за јавни 
набавки). 

2.8. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

2.9. Понудата треба да има рок на важност. 
2.10. Понудата од странските понудувачи со проп-

ратната документација освен техничката треба да би-
дат преведени на македонски јазик, од овластен преве-
дувач. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од носителот на платен промет, кој 
треба да биде во согласност со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет (" Сл. весник на РМ" 
бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Понудувачот треба да достави Решение за 
ДДВ. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција во висина од 5% од вкупната вредност на по-
нудата. 

3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за 
јавни набавки). 

4.1. Цена 50 поени, 
4.2 Начин на плаќање 30 поени, 
4.3. Рок на испорака 20 поени. 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9, 91000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 09. 
04. 2001 година во 11 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, 
подрумски простории во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во Отворениот повик и 
оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени 
како тендер документацијата, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-64/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БУЛДОЗЕР ТД 25 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-64/2001 е 

ЈП "Електростопанство на Македонија" со седиште 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
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1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на резервни делови за булдозер ТД 25 за 
потребите на РЕК Битола во се според тендер доку-
ментација. 

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на ЈП "ЕСМ", ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба бр. 
1, секој работен ден од 8,00 до 9,30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 40100-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен 
број 4030989128346, депонент на Стопанска банка 
Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-
на уплата при подигање на тендер документацијата. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик, согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба да ги потполни во целост 

табелите кои се доставуваат како тендер документа-
ција со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна 
цена на целокупниот обем на понудената набавка на 
паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изра-
зени во УСД, со посебно искажани царина и ДДВ. 

2.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели 
(дозволена е делумна понуда-деллива понуда, но не е 
дозволена делумна понуда во рамките на една табела). 

2.5. Понудувачот треба во понудата да го наведе 
гарантниот рок на резервните делови. 

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија (член 19 од Законот за јавни 
набавки). 

2.8. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

2.9. Понудата треба да има рок на важност. 
2.10. Понудата од странските понудувачи со проп-

ратната документација освен техничката треба да би-
дат преведени на македонски јазик, од овластен преве-
дувач. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од носителот на платен промет, кој 
треба да биде во согласност со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет (" Сл. весник на РМ" 
бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Понудувачот треба да достави Решение за 
ДДВ. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција во висина од 5% од вкупната вредност на по-
нудата. 

3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за 
јавни набавки). 

4.1. Цена 50 поени, 
4.2 Начин на плаќање 30 поени, 
4.3. Рок на испорака 20 поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9, 91000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 09. 
04. 2001 година во 11 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, 
подрумски простории во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во Отворениот повик и 
оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени 
како тендер документацијата, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-65/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ДОЛЕН ПОСТРОЈ 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-65/2001 е 

ЈП "Електростопанство на Македонија" со седиште 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на резервни делови за долен построј за 
градежни машини за потребите на РЕК Битола во се 
според тендер документација. 

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на ЈП "ЕСМ", ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба бр. 
1, секој работен ден од 8,00 до 9,30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 40100-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен 
број 4030989128346, депонент на Стопанска банка 
Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-
на уплата при подигање на тендер документацијата. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик, согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
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2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-
водителот на стоката. 

2.3. Понудувачот треба да ги потполни во целост 
табелите кои се доставуваат како тендер документа-
ција со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна 
цена на целокупниот обем на понудената набавка на 
паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изра-
зени во УСД, со посебно искажани царина и ДДВ. 

2.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели 
(дозволена е делумна понуда-деллива понуда, но не е 
дозволена делумна понуда во рамките на една табела). 

2.5. Понудувачот треба во понудата да го наведе 
гарантниот рок на резервните делови. 

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија (член 19 од Законот за јавни 
набавки). 

2.8. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

2.9. Понудата треба да има рок на важност. 
2.10. Понудата од странските понудувачи со проп-

ратната документација освен техничката треба да би-
дат преведени на македонски јазик, од овластен преве-
дувач. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од носителот на платен промет, кој 
треба да биде во согласност со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет (" Сл. весник на РМ" 
бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Понудувачот треба да достави Решение за 
ДДВ. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција во висина од 5% од вкупната вредност на по-
нудата. 

3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за 
јавни набавки). 

4.1. Цена 50 поени, 
4.2 Начин на плаќање 30 поени, 
4.3. Рок на испорака 20 поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9, 91000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 10. 
04. 2001 година во 11 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, 

подрумски простории во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според барања-
та на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна 
документација која се бара во Отворениот повик и 
оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени 
како тендер документацијата, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-66/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРИ " CUMMINS" 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-66/2001 е 

ЈП "Електростопанство на Македонија" со седиште 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на резервни делови за мотори 
"CUMMINS" за потребите на РЕК Битола во се според 
тендер документација. 

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на ЈП "ЕСМ", ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба бр. 
1, секој работен ден од 8,00 до 9,30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 40100-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен 
број 4030989128346, депонент на Стопанска банка 
Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-
на уплата при подигање на тендер документацијата. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик, согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба да ги потполни во целост 

табелите кои се доставуваат како тендер документа-
ција со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна 
цена на целокупниот обем на понудената набавка на 
паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изра-
зени во УСД, со посебно искажани царина и ДДВ. 

2.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели 
(дозволена е делумна понуда-деллива понуда, но не е 
дозволена делумна понуда во рамките на една табела). 

2.5. Понудувачот треба во понудата да го наведе 
гарантниот рок на резервните делови. 

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија (член 19 од Законот за јавни 
набавки). 

2.8. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

2.9. Понудата треба да има рок на важност. 
2.10. Понудата од странските понудувачи со проп-

ратната документација освен техничката треба да би-
дат преведени на македонски јазик, од овластен преве-
дувач. 
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3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од носителот на платен промет, кој 
треба да биде во согласност со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет (" Сл. весник на РМ" 
бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Понудувачот треба да достави Решение за 
ДДВ. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција во висина од 5% од вкупната вредност на по-
нудата. 

3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за 
јавни набавки). 

4.1. Цена 50 поени, 
4.2 Начин на плаќање 30 поени, 
4.3. Рок на испорака 20 поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9, 91000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 10. 
04. 2001 година во 13 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, 
подрумски простории во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, оние кои немаат целокуп-
на документација која се бара во Отворениот повик и 
оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се даде-
ни како тендер документацијата, нема да се разгледу-
ваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие Електросто-
панство на Македонија - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-67/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БАГЕР ЕЅ 6/46 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТО ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-67/2001 е 

ЈП "Електростопанство на Македонија" со седиште 
на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје. 

1.2. Предметот на набавката е прибирање на пону-
ди за набавка на резервни делови за булдозер ЕЅ 6/45 
за потребите на РЕК Битола во се според тендер до-
кументација. 

Teндeр документацијата понудувачите ќе можат да 
ја подигнат во просториите на ЈП "ЕСМ", ул. "11 Ок-
томври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба бр. 
1, секој работен ден од 8,00 до 9,30 часот и за истата е 
потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро 
сметка бр. 40100-601-5012 ЈП "ЕСМ" Скопје (даночен 
број 4030989128346, депонент на Стопанска банка 
Скопје) со назнака за кој повик е уплатата. 

Понудувачот треба да презентира доказ за изврше-
на уплата при подигање на тендер документацијата. 

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

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отво-
рен повик, согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да 
ја подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2. СОДРЖИНА НА ПOНУДATA 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-

водителот на стоката. 
2.3. Понудувачот треба да ги потполни во целост 

табелите кои се доставуваат како тендер документа-
ција со фиксни единечни и вкупни цени како и вкупна 
цена на целокупниот обем на понудената набавка на 
паритет ДДП РЕК Битола, сите цени треба да се изра-
зени во УСД, со посебно искажани царина и ДДВ. 

2.4. Понудата не мора да ги опфати сите табели 
(дозволена е делумна понуда-деллива понуда, но не е 
дозволена делумна понуда во рамките на една табела). 

2.5. Понудувачот треба во понудата да го наведе 
гарантниот рок на резервните делови. 

2.6. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македони-
ја и со меѓународните стандарди кои се прифатени во 
Република Македонија (член 19 од Законот за јавни 
набавки). 

2.8. Понудата треба да го содржи рокот на испора-
ка на стоката. 

2.9. Понудата треба да има рок на важност. 
2.10. Понудата од странските понудувачи со проп-

ратната документација освен техничката треба да би-
дат преведени на македонски јазик, од овластен преве-
дувач. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДOKУMEНTAЦИJA 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиска и економска способност согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент за бонитет од носителот на платен промет, кој 
треба да биде во согласност со Правилникот за содр-
жината на документот за бонитет (" Сл. весник на РМ" 
бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 
став 3 од Законот за јавни набавки. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите на-
ведени во член 24 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Понудувачот треба да достави Решение за 
ДДВ. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да да-
дат писмено овластување за учество на јавниот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Понудувачот треба да достави банкарска га-
ранција во висина од 5% од вкупната вредност на по-
нудата. 
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3.6. Сите документи треба да се оригинали или за-
верени копии верни на оригиналот и не постари од 
шест месеци. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за 
јавни набавки). 

4.1. Цена 50 поени, 
4.2 Начин на плаќање 30 поени, 
4.3. Рок на испорака 20 поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 
54 од Законот за јавни набавки. 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: ЈП "Електростопанство на 
Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 
Октомври" бр. 9, 91000 Скопје. 

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 11. 
04. 2001 година во 11 часот, во просториите на ЈП 
"Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, 
подрумски простории во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата на Отворениот повик, оние кои немаат целокуп-
на документација која се бара во Отворениот повик и 
оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се даде-
ни како тендер документацијата, нема да се разгледу-
ваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија, 
Подрачна единица Тетово, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 3/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТ-
ХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПО-
НУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на Јавниот повик бр. 3/2001 е Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна едини-
ца Тетово, Пл. "Маршал Тито" бб. 

- Предмет на Јавниот повик бр. 3/2001 е прибирање 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите како можни носители на набавка за 
прибирање понуди за изведба на градежно и градеж-
но-занаетчиски работи на станбен објект (42,40 
м/14,20м) од П+4+Пк, Б2 населба "Тоскалар" во Гос-
тивар. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за ваков вид на дејност со седиште во Република Ма-
кедонија. 

- Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на 

јавниот повик, своето учество на Јавниот повик да го 
пријават со документација со која ќе го докажат след-
ното: 

- Техничко-технолошки бонитет (член 23 од Зако-
нот за јавни набавки). 

- Економско-финансиски бонитет - оригинал или 
копија заверен од нотар (член 22 од Законот за јавни 
набавки). 

- Расположлива опрема и други физички капаците-
ти за реализирање на набавката. 

- Организациона поставеност. 
- Референтна листа за веќе изведени станбено-де-

ловни објекти со наведена вкупна инвестициона вред-
ност со мислење на инвеститорот за квалитетот и нав-
ремено изведување на работите. 

- Искуство и стручен кадар за извршување на на-
бавката. 

- Список на квалификувани работници за реализа-
ција на набавката. 

- Предлози за работите кои би биле дадени на по-
дизведувачи и нивно именување. 

- За посочените подизведувачи да се достават исти-
те документи како и за главниот изведувач како и до-
говор за заеднички настап. 

- Доказ - извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ од надлежен орган, во оригинал или 
заверена фотокопија на нотар со кој понудувачот ќе 
докаже дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција, како и дека со правосилна пресуда не му е изре-
чена мерка на безбедност - забрана за вршење на деј-
ност. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Понудувачите кон пријавата треба да ги прило-

жат документите и податоците од точка 2 на овој по-
вик како и следна документација: 

- Претставување на понудувачот (име, адреса, се-
диште, овластено лице, телефон, факс), 

- Извод од регистрација на дејност, 
Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе 

фирми потребно е да се достави: 
- Документација за секоја од фирмите наведена во 

точка 2, 
- Потпишан и заверен договор за точно наведените 

обврски и права, 
- Потпишан и заверен договор за главен партнер и 

лице овластено за потпишување на документите во 
име на останатите партнери. 

- Документацијата и другите податоци се доставува-
ат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. 

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 (де-
сет) дена. 

- Документацијата се доставува до набавувачот 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и де-
ловен простор на Република Македонија, Подрачна 
единица Тетово, Пл. "Маршал Тито" бб, со назнака за 
Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта, со 
предавање во архивата на набавувачот. 

- Ограничениот повик трае 10 дена од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на РМ" и во едно јав-
но гласило. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот, нема да се раз-
гледуваат. 

Комисија за јавни набавки 



Стр. 1946 - Бр. 21 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 14 март 2001 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за 
труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
1. Стварната стапка на трошоците на живот за ме-

сец февруари 2001 година во однос на месец јануари 
2001 година е повисока за 1,3%, а планираната за 0,2% 
повисока во однос на месец јануари 2001 година. 

2. Правото на пораст на платите за месец февруа-
ри 2001 година во однос на месец јануари 2001 година 
за правните лица од членот 3 изнесува до 1,3%, а прав-
ните лица од членот 4 исплатата на платите за месец 
февруари 2001 година ја вршат на нивото на правото 
утврдено за претходниот месец. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

C O Д P Ж И N A 
Страница 

482. Одлука за помилување на осудени лица... 1945 
483. Уредба за звањата на државните службе-

ници во Министерството за надворешни 
работи кои вршат дипломатски и конзу-
ларни работи и задачи 1945 

484. Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за условите, начинот и постап-
ката за доделување на градежно земјиш-
те 1945 

485. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Основното училиште "11 Октом-
ври"с. Урвич - општина Камењане 1946 

486. Одлука за изменување на Одлуката за 
основање на Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Република 
Македонија 1946 

487. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за давање согласност на Договорот за 
изменување на Договорната спогодба со 
фирмата Hainan S.I.T. Enterprise Corp 1946 

488. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за давање согласност на Договорот за 
изменување на Договорот за заем со Ки-
неската банка 1946 

489. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за усвојување на распределба на нето 
добивката од работењето на ЈП "Маке-
донска пошта" ц.о.-Скопје по Годишната 
сметка за 1999 година 1946 

490. Одлука за давање согласност на Одлука-
та за усвојување на резултатите од рабо-
тењето на ЈП "Македонска пошта" ц.о.-
Скопје по Годишната сметка за 1999 го-
дина 1946 

491. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина-мермер на "Мари-
бел" увоз-извоз ДОО, Прилеп, на лока-
литетот " Пештерица", Прилеп 1947 

492. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина-оникс на ДПТУ 
"Еуро Мармо-Гранити" увоз-извоз ДОО, 
Прилеп, на локалноста кај с. Манастир, 
Прилеп 1947 

493. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина-глина и глинизи-
ран шкрилец на Друштво за производ-
ство, трговија и услуги "СОКОЛ И 
ЕЛЕН" Мишко Миленковски ДООЕЛ 
увоз-извоз Битола, на локалитетот "Ба-
бино" во атарот на општина Сопотница... 

494. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина-гранит на 
"ГРАНИ-ПРИ" увоз-извоз ДОО, При-
леп, на локалитетот "Голем Камен-Ко-
телот" кај с. Лопатица, Прилеп 

495. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина технички украсен 
камен-мермер на "УНИ-ГРАН-МЕР", 
Бранко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, на 
локалитетот "Вепрчани"-Мариово 

496. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина-доломит на Друш-
тво за производство, градежништво, про-
мет и услуги "БЕРОВИК", Рамиз ДОО 
увоз-извоз од с. Батинци, Скопје на лока-
литетот "Маркова Сушица"-с. Осинчани. 

497. Одлука за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувања на 
минералната суровина-песок на Друштво 
за производство, трговија и услуги 
"АЛЕМ КОМПАНИ", Шабан ДООЕЛ 
експорт-импорт с. Долно Коњари, Пет-
ровец на локалитетот "с. Долно Коња-
ри" општина Петровец 

498. Одлука за пренесување на правото на 
привремено користење на недвижен 
имот 

499. Одлука за пренесување на правото на ко-
ристење на недвижен имот под закуп 

500. Одлука за пренесување на правото на ко-
ристење на недвижен имот 

501. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на ца-
рина 

502. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на ца-
рина 

503. Решение за утврдување на предметите 
кои може да се увезат без плаќање на ца-
рина 

504. Одлука за овластување на институција за 
вршење на работите на Централен депо-
зитар за хартии од вредност 

505. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност 

506. Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за димензиите, вкуп-
ните маси и осното оптоварување на во-
зилата и за основните услови кои мораат 
да ги исполнуваат уредите и опремата на 
возилата во сообраќај на патиштата 
Исправка за определување на царински 
контингенти при увоз на опрема, алат, 
инструменти и други средства наменети 
за изградба на ХЕЦ "Козјак" 
Исправка на Одлуката за утврдување на 
добрата и услугите кои подлежат на пов-
ластената стапка на данокот на додадена 
вредност (ДДВ-Одлука) 
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