СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А
"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
2829.
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот
на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија "
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 10 октомври 2000 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ
1. Од функцијата судија на Апелациониот суд во
Скопје се разрешува Ленче Софрониевска, по нејзино
барање.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македониј а".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4060/1
Претседател
10 октомври 2000 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.
2830.
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот
на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија "
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 10 октомври 2000 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ
1. Од функцијата судија на Апелациониот суд во
Скопје се разрешува Јанко Узунов, поради исполнување услови за старосна пензија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4059/1
Претседател
10 октомври 2000 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 50
денари. Жиро сметка 40100-603-12498
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4061/1
Претседател
10 октомври 2000 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.
2832.
Врз основа на член 42 од Законот за судовите
("Службен весник на Република Македонија " бр.
36/95), а во врска со Одлуката за определување бројот
на судиите во апелационите судови ("Службен весник
на Република Македонија" бр. 53/95), Собранието на
Република Македонија, на седницата одржана на 10
октомври 2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ И НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА
1. Собранието на Република Македонија огласува
дека ќе врши избор на:
- тројца судии на Апелациониот суд во Скопје и
- еден судија на Апелациониот суд во Битола.
2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат условите предвидени во член 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги
исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската
функција и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи по полагањето на правосудниот испит над девет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Репубдичкиот судски
совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на
Одлуката во "Службен весник на Република Македонија".
3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на
Република Македонија" и во весникот "Нова Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4053/1
Претседател
10 октомври 2000 година на Собранието на Република
Скопј е
Македониј а,
д-р Саво Климовски, с.р.

2831.
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот
на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија "
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 10 октомври 2000 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА

2833.
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот
на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија "
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 10 октомври 2000 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

1. Од функцијата судија на Апелациониот суд во
Битола се разрешува Коста Споа, поради исполнување услови за старосна пензија.

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Гевгелија се разрешува Трајко Аврамов, поради исполнување услови за старосна пензија.

Стр. 4936 -Бр. 84

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4062/1
Претседател
10 октомври 2000 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

2834.
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот
на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија "
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 10 октомври 2000 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА
1. Од функцијата судија[ на Основниот суд во Битола се разрешува Никола Николовски, поради исполнување услови за старосна пензија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

17 октомври 2000

6) претседател на Основниот суд во Дебар,
7) претседател на Основниот суд во Делчево,
8) претседател на Основниот суд во Кавадарци,
9) претседател на Основниот суд во Кичево,
10) претседател на Основниот суд во Кочани,
11) претседател на Основниот суд во Крива Паланка,
12) претседател на Основниот суд во Куманово,
13) претседател на Основниот суд во Крушево,
14) претседател на Основниот суд во Неготино,
15) претседател на Основниот суд во Охрид,
16) претседател на Основниот суд во Ресен,
17) претседател на Основниот суд во Свети Николе,
18) претседател на Основниот суд Скопје 1-Скопје,
19) претседател на Основниот суд Скопје П-Скопје и
20) претседател на Основниот суд во Струга.
И
Заинтересираните кандидати, пријавите да ги достават до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена
од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен
весник на Република Македонија".
III
Оваа одлука ќе,се објави во "Службен весник на
Република Македонија" и во весникот "Нова Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4063/1
Претседател
10 октомври 2000 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

2835.
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот
на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија "
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 10 октомври 2000 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА
НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КАВАДАРЦИ
1. Од функцијата судија на.Основниот суд во Кавадарци се разрешува Лилјана Поповска, по нејзино барање. .
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4064/1
Претседател
10 октомври 2000 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

2836.
Врз основа на членовите 42 и 44 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија "
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 10 октомври 2000 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА
ОСНОВНИ СУДОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I
Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор наѓ,
1) претседател на Основниот суд во Берово,
2) претседател на Основниот суд во Велес,
3) претседател на Основниот суд во Виница,
4) претседател на Основниот суд во Гевгелија,
5) претседател на Основниот суд во Гостивар,

Бр. 07-4054/1
Претседател
10 октомври 2000 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

2837.
Врз основа на член 42 од Законот за судовите
("Службен весник на Република Македонија " бр.
36/95), а во врска со Одлуката за определување бројот
на судиите во основните судови ("Службен весник на
Република Македонија" бр. 6/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИТЕ
СУДОВИ ВО ТЕТОВО, КАВАДАРЦИ И КРАТОВО
1. Собранието на Република Македонија огласува
дека ќе врши избор на:
- еден судија на Основниот суд во Тетово,
- еден судија на Основниот суд во Кавадарци и
- еден судија на Основниот суд во Кратово.
2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат условите предвидени во член 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги
исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската
функција и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи по полагањето на правосудниот испит над пет години), пријавите со потребните
документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Република Македонија".
3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на
Република Македонија" и во весникот "Нова Македонија".
^ СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4119/1
Претседател
10 октомври 2000 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

17 октомври 2000

'

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр.84 - Стр. 4937

2838.

2840.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник Република Македонија"
бр. 38/91,46/93 и 55/95),.Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2000
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ "НЕГОТИНО" НЕГОТИНО

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник Република Македонија"
бр. 38/91,46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2000
година, донесе

1. За членови на Управниот одбор на Јавната
здравствена организација Здравствен дом "Неготино"
- Неготино, се именуваат:
Бранко Мојсов, дипломиран економист, директор
на Одделението за јавни приходи - Неготино,
Душан Водасов, директор на ОУ "Гоце Делчев" Неготино^
Анка Георгиева, вработена во ЈП за станбен и деловен простор - Неготино и
Ерол Мустафов, дипломиран економист, вработен
во "Јадран" - Неготино.
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "Неготино" - Неготино.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

1. За членови на Управниот одбор на Јавната
здравствена организација Медицински центар - Кочани, се именуваат:
Драги Серафимов, дипломиран економист, инспектор во Управата за јавни приходи - Кочани,
Серафим Серафимов, дипломиран правник, директор на Радио Кочани,
Верка Пачарска, дипломиран економист, вработена во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и
Миле Андонов, дипломиран економист од Делчево.
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар Кочани.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07=4079/1
Претседател
10 октомври 2000 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

2839.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник Република Македонија"
бр. 38/91,46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2000
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ "КРАТОВО" КРАТОВО
1. За членови на Управниот одбор на Јавната
здравствена организација Здравствен дом "Кратово" Кратово, се именуваат:
Славица Кочевска, началник на Подрачната единица за транспорт и врски - Кратово,
Цане Ристовски, директор на ОУ "Кочо Рацин" 1
Kратово,
Раде Давитковски; дипломиран економист, раководител на Комерцијален сектор во "Тораница" - Крива
Паланка и
Душан Павловски, лекар специјалист - педијатар приватна ординација.
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом "Кратово" - Кратово.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - КОЧАНИ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
" Бр. 07-4082/1
Претседател
10 октомври 2000 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

2841.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник Република Македонија"
бр. 38/91,46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2000
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА
ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР "КУМАНОВО" - КУМАНОВО
1. Ненад Ристевски, пратеник во Собранието на
Република Македонија, се разрешува од член на Управниот одбор на Јавната здравствена организација
Медицински центар "Куманово" - Куманово.
2. За член на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар "Куманово" Куманово, се именува:
Влатко Крстески, директор на "ДИЕР" - Куманово.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4081/1
Претседател
10 октомври 2000 година на Собранието на Република
Скопје
"
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

Бр. 07-4083/1
Претседател
10 октомври 2000 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

Стр. 4936 -Бр. 84
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2842.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита (Службен весник Република Македонија"
бр. 38/91,46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2000
година,донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА
ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР
"АКАДЕМИК ПРОФ. Д-Р ДИМИТАР АРСОВ" КРИВА ПАЛАНКА
1. Ѓорѓи Петковски, дипломиран економист од
Крива Паланка, се разрешува од член на Управниот
одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар "Академик проф. д-р Димитар Дрсов" Крива Паланка.
2. За член на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар " Академик
проф. д-р Димитар Арсов" - Крива Паланка, се именува:
Раде Давитковски, дипломиран економист, вработен во "Тораница" - Крива Паланка.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4080/1
Претседател
10 октомври 2000 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

2843.
Врз основа на член 68 од Уставот на Република
Македонија, Собранието на Република Македонија,
на седницата одржана на 10 октомври 2000 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИТЕ НА ЗЕМЈИТЕ
ОД БЛИСКИОТ И СРЕДНИОТ ИСТОК
Член 1
Со оваа одлука се основа пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со
парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток..
Член 2
Пратеничката група се основа заради воспоставување и развивање парламентарна соработка на Република Македонија со земјите од Блискиот и Средниот
Исток, како и за размена на искуства од парламентарната работа во сите прашања од заеднички интерес.
Член 3
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и
седум члена од редот на пратениците на Собранието
на Република Македонија и тоа:
претседател
Стојан Попов,
членови:
Кирил Андоновски,
Васил Гаџовски,
Митко Тилевски,
Александар Гештаковски,
Мирко Иванов,
Назми Кадриу и
Исмет Рамадани.

17 октомври 2000

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република
Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4086/1
Претседател
10 октомври 2000 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р- Саво Климовски, с.р.

2844.
Врз основа на член 55 став 2 од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 25/2000), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 октомври
2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
1. За членови на Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија се именуваат:
- претставници на осигурениците: •
Делче Ицков, пратеник во Собранието на Република Македонија,
Кирил Андоновски, пратеник во Собранието на
Република Македонија,
д-р Владо Ванковски, вработен во Стоматолошкиот клинички центар во Скопје,
Абдулхади Илјази, дипломиран електро инженер
од Тетово,
д-р Имери Имери, лекар од е. Чегране и
д-р Раим Тачи, директор на Медицинскиот центарТетово,
- претставници од работодавците:
д-р Томислав Петровски, директор на Специјалната болница за ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" - Охрид и
Васил Гаврилов, директор на Бирото за неразвиени подрачја,
- претставници од здравствените установи, на предлог на коморите од областа на здравството:
проф. д-р Радослав Наумовски, редовен професор
на Медицинскиот факултет во Скопје,
проф. д-р Миле Царчев, вработен во Стоматолошкиот клинички центар во Скопје и
Славко Костовски, дипломиран фармацевт, вработен во "Профармака" - Скопје,
- претставник од Министерството за здравство:
проф. д-р Тане Маркоски, потсекретар во Министерството за здравство и
- претставник од Министерството за финансии:
Горан Анастасовски,. потсекретар во Министерството за финансии.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4106/1
Претседател
10 октомври 2000 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р- Саво Климовски, с.р.

17 октомври 2000

' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2845.
Врз.основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА
ОРГАНИЗАЦИЈА "КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА" - СКОПЈЕ
1. Звонко Мирчески, пратеник во Собранието на
Република Македонија се разрешува од член на Управниот одбор на Јавната здравствена организација
"Клиника за максилофацијална хирургија" - Скопје.
2. За член на Управниот одбор на јавната здравствена организација "Клиника за максилофацијална
хирургија" - Скопје се именува
Делче Ицков, пратеник во Собранието на Република Македонија.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4085/1
Претседател
10 октомври 2000 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р- Саво Климовски, с.р.

2846.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93 и'55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА
ОРГАНИЗАЦИЈА "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР" ШТИП
1. Златко Стојменов, пратеник во Собранието на
Република Македонија, се разрешува од член на Управниот одбор на Јавната здравствена организација
"Медицински центар" - Штип.
2. За член на Управниот одбор на јавната здравствена организација "Медицински центар" - Штип се
именува
Илко Ѓорѓиев, директор на АД "Ткаенини" - ТК
"Македонка" - Штип.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во, "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-4084/1
Претседател
10 октомври 2000 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
д-р- Саво Климовски, с.р.

2847.
Врз основа на член 22 од Законот за извршување
на Буџетот на Република Македонија за 2000 година'
("Службен весник на Република Македонија" бр.
' 86/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2000 година, донесе

Бр.84 - Стр. 4939

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДИ
И ФЕКАЛНИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО 2000 ГОДИНА
1. Во Одлуката за распределба на средствата за изградба на водоводи и фекални канализации во Република Македонија во 2000 година ("Службен весник
на Република Македонија" бр. 51/2000), во точка 1 за
општина Струмица во алинеја 2 зборовите: "За изградба на фекална канализација во населеното место
Струмица", се заменуваат со зборовите: "За изградба
на резервоар за водоснабдување на населеното место
Струмица".
2. Во точка 1 за општина Неготино-Полошко алинеите 1 и 2 се заменуваат со нова алинеја која гласи:
"За изградба на резервоар за водоснабдување на
населеното место Добри Дол 1.200.000,00".
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-3322/2
10 октомври 2000 година
Скопје

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

2848.
Врз основа на член 24-а, став (1) од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр.
21/98, 26/98, 63/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на, седницата одржана на 10. 10.
2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ
ЗА УВОЗ НА МЕРКАНТИЛНА ПЧЕНКА
1. Со оваа одлука се определува царински контингент за увоз на меркантилна пченка, тарифна ознака
бр. 10 05 90 00 10, во количина од 35.000 тони, без плаќање на царина пропишана со Царинската тарифа.
2. Меркантилната пченка од точка 1, ќе биде внесена во царинското подрачје на Република Македонија заклучно со 31.12.2000 година.
3. Министерот за економија, со решение, го одобрува царинскиот контингент по барање на крајните
корисници.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-4652/1
10 октомври 2000 година
Скопје

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

2849.
Врз основа на член 24 од Законот за трговија
("Службен весник на Република Македонија" бр.
23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.10. 2000 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ УСЛУГИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И
ДИСТРИБУЦИЈАТА НА ВОДА И ОДВЕДУВАЊЕ
НА ОТПАДНИ ВОДИ
' 1, Јавните претпријатија и другите правни лица
кои вршат услуги во производството и дистрибуцијата
на вода и одведување на отпадни води, цените на водата за пиење и надоместот за одведување на отпадни
води формирани и применети согласно постојните
прописи, може да ги зголемат и тоа:
- ЈП "Комуналец" од Струмица до 30%,
- ЈП "Водовод" од Куманово до 30%,
- ЈП " Дервен" од Велес до 35%,

Стр.4936-Бр. 84
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- ЈП "Исар" од Штип до 50% и
- ЈП "Проаква" од Струга и Охрид до 30%.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-4648/1
10 октомври 2000 година
Скопје

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

2850.
Врз основа на член 24 од Законот за трговија
("Службен весник на Република Македонија" бр.
23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10. 10. 2000 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МОТОРНИ ВОЗИЛА
1. Цените на услугите за задолжително осигурување на моторни возила, кои се формирани и применети
" според постојните прописи можат да се зголемат и тоа
за:
- други моторни возила до 10% и
- товарни моторни возила и автобуси до 7%.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македониј а".
Бр. 23-4634/1
10 октомври 2000 година
Скопје

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

2851.
Врз основа на член 6 од Законот за ограничување
на изворните приходи за финансирање на јавните по- треби за 2000 година ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 85/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10. 10. 2000 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ НА
ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА
ПОТРОШУВАЧКА ВО 2000 ГОДИНА
1. Дел од остварените вишоци на приходите над дозволеното ниво на потрошувачка во 2000 година во износ од 21.000.000 денари авансно се распределуваат на
следните Единици на локалната самоуправа за покривање на дел од трошоците за локалните избори;
150.000 денари
1. Берово
150.000 денари
2. Пехчево
250.000 денари
3. Битола
150.000 денари
4. Бистрица
150.000 денари
5. Новаци
150.000 денари
6. Бач
-,
150.000 денари
7. Старавина
150.000 денари
8. Могила
150.000 денари
9. Кукуречани
150.000 денари
10. Цапари
150.000 денари
11. Добрушево
150.000 денари
12. Македонски Брод
150.000 денари
13. Самоков
150.000 денари
14. Пласница
150.000 денари
15. Валандово
150.000 денари
16. Виница
150.000 денари
17. Блатец
200.000 денари
18. Гевгелија
150.000 денари
19. Миравци
150.000 денари
20. Богданци
150.000 денари
21. Стар Дојран
200.000 денари
22. Гостивар
150.000 денари
23. Неготино-Полошко
150.000 денари
24. Врапчиште
150.000 денари
25. Ростуше

26. Маврови Анови
27. Чегране
28. Долна Бањица
29. Србиново
30. Вруток
31. Дебар
32. Центар Жупа
33. Делчево"
34. Македонска Каменица
35. Демир Хисар
36. Сопотница
37. Кавадарци
38. Конопиште
39. Росоман
40. Кичево
41. Другово
42. Осломеј
43. Вранештица
44. Зајас
45. Кочани
46. Чешиново
47. Облешево
48. Зрновци
49. Оризари
50. Кратово
51. Крива Паланка
52. Ранковце
53. Куманово
54. Липково
55. Орашец
56. Клечовце
57. Старо Нагоричане
58. Крушево
59. Житоше
60. Неготино
61. Демир Капија
62. Охрид
63. Белчипгга
64. Косел
65. Мешеишта
66. Прилеп
67. Долнени
68. Тополчани
69. Кривогаиггани
70. Витолиште
71. Пробиштип
72. Злетово
73. Радовиш
74. Конче
75. Подареш
76. Ресен
77. Свети Николе
78. Лозово
79. Струмица
80. Ново Село
81.Василево
82. Босилово
83. Куклиш
84. Муртино
85. Струга
86. Луково
87. Делогожда
88. Лабуништа
89. Велешта
90. Вевчани
91. Тетово
92. Џепчиште
93. Теарце
94. Брвеница
95. Камењане
96. Боговиње
97. Шипковица
98. Желино
99. Јегуновце
100. Вратница
101. Велес ј,
102. Богомила

17 октомври 2000
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
200.000 денари
150.000 денари
300.000 денари
200.000 денари
150.000 денари
.150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
200.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
200.000 денари
150.000 денари
250.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
200.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
250.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
200.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
300.000 денари
150.000 денари
200.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
200.000 денари
150.000 денари
300.000 денари
300.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
250.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
150.000 денари
200.000 денари
150.000 денари

17 октомври 2000
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103. Градско
150.000 денари
150.000 денари
104. Чашка
150.000 денари
105. Извор
200.000 денари
106. Штип
150.000 денари
107. Карбинци
250.000 денари
108. Гази Баба
150.000 денари
109. Арачиново
150.000 денари
110. Петровец
150.000 денари
111. Илинден ,
250.000 денари
112. Кисела Вода
150.000 денари
113. Студеничани
150.000 денари
114. Зелениково
150.000 денари
115. Сопиште
200.000 денари
116. Карпош
150.000 денари
117. Сарај
150.000 денари
118. Кондово
200.000 денари
119. Ѓорче Петров
200.000 денари
120. Чаир
150.000 денари
121. Чучер-Сандево
15О.ОО0 денари
122. Шуто Оризари
;
250.000 денари
123. Центар
500.000 денари
124. Скопје-град
21.000.000 денари
ВКУПНО:
2. Изборните комисии на општините се должни
средствата од точка 1 на оваа одлука да ги користат
наменски.
3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Министерството за финансии. Средствата ќе се преведат
на жиро сметките на општинските изборни комисии.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-4709/1
10 октомври 2000 година
Скопје

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

2852.
Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон
("Службен весник на Република Македонија" бр.
21/98, 26/98, 63/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија" на седницата одржана на 10.10.2000
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЛЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ
УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ НАМЕНЕТ ЗА НЕПОСРЕДНО
ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2000 ГОДИНА
Во Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на суровини и репродукционен материјал наменет за непосредно производство за 2000
година ("Службен весник на Република Македонија"
бр. 17/2000 и 45/2000), во точка 2 во табеларниот преглед, по алинеја 19 се додаваат четири нови алинеи, кои
гласат:
- Други кополимери на винил
хлорид-винил ацетат "Ларофлекс"
- Цинкоксид
- Пластична фолија (перфорирана и др.), друго...
- Неткаен текстил, друг

3904 40 00 00
2817 00 00 00

20 тони
15 тони

3920 10 00 19
56031190 00

6 тони
3 тони

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-4647/1
- Претседател на Владата
10 октомври 2000 година
на Република Македонија,
Скопје
Љубчо Георгиевски, с.р.

Бр.84 - Стр. 4937

2853.
Врз основа на член 24 од Законот за трговија
("Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и
43/99) и член 35 од Законот за Владата на Република
Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000),
Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 17.10.2000 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на. одделни нафтени деривати, така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- МБ - 86
- МБ - 98
- БМБ - 95

ден/лит
до 20,700
до 23,556
до 23,659

б) Дизел гориво
-Д-1
-Д-2

ден/лит
до 21,576
до 20,988

в) Масло за горЈење
- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит
до 18,995

г) Мазут

до 12,717 ден/кг.

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и
вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот
текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- МБ - 86
- МБ - 98
- БМБ - 95

ден/лит
до 54,00
до 59,50
до 56,50

б) Дизел гориво
-Д-1
-Д-2

ден/лит
до 42,50
до 41,50

в) Масло за горење
- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит
до 29,00

г) Масло за горење (мазут)

до 13,689 ден/кг.

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а",
"б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на
потточката "г" важи франко производител во земјата.
3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од
оваа одлука, содржани се акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот.
4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на
оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од
0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:
а) Моторни бензини
- МБ - 86
- МБ - 98
- БМБ - 95

ден/лит
до 1,800
до 1,800
до 1,800

б) Дизел гориво
-Д-1
-Д-2

ден/лит
до 1,800
до 1,800

в) Масло за горење
- екстра лесно (ЕЛ)

ден/лит
до 1,800

г) Масло за горење (мазут)

до 0,220 ден/кг.

Стр. 4942 -Бр. 84
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5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на
оваа одлука, Заводот за платен промет ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензискоинвалидско осигурување.
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на
18.10.2000 година.
Бр. 23-4794/1
Претседател на Владата
17 октомври 2000 година
на Република Македонија,
Скопје
Љубчо Георгиевски, с.р.

2854.
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 Република Македонија", на седницата одржана на 10.10.2000
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗЕ Б Е З ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се
произведува во Република македонија и може да се
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за образование и наука и тоа:
Тарифен
број
84711

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-4609/1
10 октомври 2000 година
Скопје

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

2855.
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 Република Македонија", на седницата одржана на 10.10.2000
година, донесе
РЕШЕНИЕ
З А УТВРДУВАЊЕ Н А ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗЕ Б Е З ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА
1. Со ова решение се определуваат предметите кои
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите
на Министерството за образование и наука и тоа:
Тарифен
број

Тарифна
ознака
2

8301

Тарифна
ознака
2

Наименување
Количина
, 3
4
машини за автоматска обработка
на податоци и нивни единици; магнетни или оптички
читачи, машини за
преснимување на
податоци на носители на податоци
во кодирана форма и машини за обработка на такви
податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:
8471 50
-Дигитални
централни единици освен оние од тар.
под броеви 8471 41
и 8471 . 49, кои
содржат или не
содржат во исто
купиште една или
две од следниве
Единици:
мемориски
единици, влезни единици, излезни единици:
8471 50
-Дигитални
централни единици освен оние од тар.
под броеви 8471 41
и 8471 49, кои
содржат или не
. содржат во исто
купиште една или
две од следниве
единици: мемориски единици, влезни
единици, излезни
единици:
8471501000 - З а употреба во
цивилни воздухоплови
а) Процесор - ра61 парче
ботна'станица
8471 60
-Влезни или Излезни единици, што
содржат или не содржат мемориски
единици во исто
куќиште:
8471 60 90 00 —Друго
61 парче
а) монитор

17 октомври 2000

8301 40
8301 40 90 00
8471

8471 49
847149 90 00
8471 60

84716040 00
8471 60 90 00
8471 70
8471 70 53 00
8471 80

84718010 00

8472

Наименување
3
Катанци и брави
(на клуч, шифра
или електрични),
од прости метали;
затворачи и опкови со затворачи,
кои имаат вградени брави, од прости метали; клучеви
за кои и да е од
споменатите производи, од прости
метали:
-Други брави:
--Други брави
Машини за автоматска обработка
на податоци и нивни единици; магнетни или оптички
читачи, машини за
преснимување на
податоци на носители на податоци
во кодирана форма и машини за обработка на такви
податоци,
неспомнати
или
неопфатени
на
друго место:
-Друго, испорачани како системи:
—Друго
-Влезни или излезни единици, што
содржат или не содржат мемориски
единици во исто
куќиште:
—Печатари
—Друго
-Мемориски единици:
-Хард диск дрвје (хард диск дривес)
-Други единици од
машините за автоматска обработка
на податоци:
-Периферни
единици
а) Network kabel
Shielded TP CAT 5
Други канцелариски машини (на
тфимер, машини за
умножување - хек-

Количина
4

5 парчиња

9 парчиња

6 парчиња
9 парчиња

9 парчиња

61 парче
600 м.

17 октомври 2000

8504

8507

8517

8521

8524
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тографски или на
матрици, машини
за адресирање, автоматски машини
за исплата на банкноти, машини за
сортирање, броење и завиткување
на метални пари,
машини за острење моливи, машини за перфорирање или спојување
со жичени копци):
-Друго:
8472 90
1 парче
8472 90 90 00 --Друго
Електрични трансформатори, статички
конвертори
(на пример, исправувач^ и индукативни калеми:
-Статички конвер8504 40
тори (претворувачи):
8504 40 30 00 —Модули за напојување од вид кои
се
употребуваат
кај машините за
автоматска обработка на податоци 4 парчиња
Електрични апарати, вклучувајќи и
сепаратори за нив,
правоаголни или
не, (вклучувајќи и
квадратни):
-Никел - кадмиум
8507 30
акумулатори:
8507 30 91 00 —Херметички запечатени
4 парчиња
Електрични апарати за жичка телефонија или жична
телеграфуа, вклучувајки жични телефонски апарати
со безжична слушалка и телекомуникациски апарати
за жични системи
со носечка струја
или дигитални линиски системи; видеофони:
-Други:
8517 19
9 парчиња
8517 19 90 00
1 парче
8517 2100 00 -Телефакси
8517 50
- Други апарати, за
жични системи со
носечка струја или
за дигитални линиски системи:
1 парче
8517 50 90 00 -Други
- Други апарати:
8517 80
8517 8010 00 -Интерфонски
1 парче
апарати
Апарати за снимање и репродукција
на слика, со или
без вграден видео
тјунер:
1 парче
8521 90 00 00 -Други
Плрчи, ленти и
други снимени подлоги со звучни или
други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци
за производство на
плочи, освен производите од Глава
37:
8524 31 00 00 - З а репродукција
на појави, освен
17 парчиња
звук или слика:

8524

8525

8528

8529

8531

8542

Бр.84 - Стр. 4937

Плочи, ленти и
други снимени подлоги со, звучни или
други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци
за производство на
плочи, освен производите од Глава
37:
8524 91 10 00 - С о снимени податоци или програми, од вид кои се
употребуваат со
машини за автоматска обработка
на податоци
Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија,
радиодифузија или
телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или
апарат за снимање
или репродукција
на звук; телевизиски камери; видео
камери со можност за задржување
на слика и други
видео камера рекордери:
8525 30
-Телевизиски
камери:
8525 30 90 00 -Друго
Приемни апарати
за телевизија, со
или без вграден
радиодифузен приемник или со апарати за снимање
или репродукција
на звук или слика;
видео-монитори и
видео-проектори:
-Приемни апарати
за телевизија, со
или без вграден
радиодифузен приемник или со апарати за снимање
или репродукција
на звук или слика:
8528 22 00 00 -Црно бели или
други еднобојници
, Делови погодни за
употреба исклучително или главно
за апарати од тар.
број8525 до 8528:
-Друго:
8529 90
)д лдруги мате8529 90 59 00 ---Од
ријали
8529 90 80 00 -Друго
Електрични апарати за звучна или
визуелна сигнализација (на пример,
ѕвона, сирени, индикторски табли,
алармни апарати
за заштита од кражба или пожар),
освен оние од тар.
број 8512 или 8530:
8531 90 00 00 -Делови
Електронски интегрирани кола и
микро-склопови:
-Метално оксидни
854213
полупроводници
(МОС технолога8542 13 55 00 —Микропроцесори

1 парче

I

2 парчиња

1 парче

1 парче
1 парче

74 парчиња

1 парче

Стр.4936-Бр. 84
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8543 89
8543 89 90 00
8544

8544 51 00 00
9002

90021100 00

9009

9009 21 00 00.

Електрични машини и апарати со посебни функции, неспомнати ниту опфатени на друго
место во оваа
глава:'
-Друго:
-Друго .
Изолирана жица
(вклучувајќи емајлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи иѕ
коаксијални кабли) и други изолирани електрични
спроводници,
со
или без конектори;
кабли од оптички
влакна, изработени од поединечно
оплаштени влакна,
комбинирани или
не со електрични
спроводници,
со
или без колектори:
-Со колектори
Леќи, призми, огледала и други оптички
елементи,
од кој и да е материјал, монтирани,
што се делови или
прибор на инструменти или на апарати, освен такви
елементи од оптички необработено стакло:
- З а фотоапарати,
проектори или за
апарати за фотографски зголемувањаили намалувања
Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, апарати за
контактно копирање и апарати за термичко копирање:
-Со . вграден оптички систем

1 парче

3824 90

600 м и 350 п.

2 парчиња

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-4610/1 .
10 октомври 2000 година
Скопје ,

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

2856.
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 Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2000
година, донесе
РЕШЕНИЕ
З А УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА
1. Со ова решение се определуваат предметите кои
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите
на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство и тоа:
Тарифен
број
1

Тарифна
ознака
2

Наименување
3
Подготвени врзивни средства за леарски калапи или

Количина
4

17 октомври 2000

леареки јадра; хемиски производи и
препарати на хе, миската индустрија или на сродни
индустрии (вклучувајќи ги и оние
што се состојат од
мешаници на природни производи),
на друго место неспоменати или опфатени; остаточни
производи на хемиската индустрија или на сродни
индустрии, на друго место неспомнати или опфатени:
-Друго:

3824 90 90 00 , -Друго
а) девелопер
5 парчиња
8517
Електрични апарати за жична телефонија или жична
телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати
со безжична слушалка и телекомуникациски апарати
за жични системи
со носечка струја
или дигитални линиски системи; видеофони:
5 парчиња
8517 21 00 00 -Телефакси
8517 90
-Делови:
8517 90 88 00 --Други
5 парчиња
а) инк филм
9009
Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, апарати за
контактно копирање и апарати за термичко копирање:
9009 90
-Делови и прибор:
9009 21 00 00 -Со вграден оптички систем
а) апарати за фотокопирање со вграден оптички си5 парчиња
стем
9009 90 10 00 - З а електростатички фотокопирни
апарати или за
други фотокопирни апарати со оптички систем
а) делови и прибор
за апарати за фотокопирање
со
вграден оптички 15 парчиња
9009 90 90 00 систем
-Друго
5 парчиња
а)тонер
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 23-4611/1 .
Претседател на Владата
10 октомври 2000 година
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.
Скопје
2857.
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 Република Македонија, на седницата одржана на 10.10.2000
година, донесе
РЕШЕНИЕ
З А УТВРДУВАЊЕ Н А ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗЕ Б Е З ПЛАЌАЊЕ Ц А Р И Н А
1. Со ова решение се определуваат предметите кои
може да се увезат без плаќање царина, а за потребите
на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство и тоа:

17 октомври 2000
Тарифен
број
1
8471

Тарифна
ознака
2

8471 50

8471 50 90 00
8471 60-

8471 60 40 00
8471 60 50 00
8471 60 90 00
8471 70
8471 70 59 00
8471 80

8473

8504

8517

' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Наименување
3
Машини за автоматска
обработка на податоци
и нивни единици; магнетни или оптички читани, машини за преснимување на податоци
на носители на податоци во кодирана форма и
машини за обработка
на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:
-Дигитални централни
единици освен оние од
тар.подброеви 8471 41
и 8471 49, кои содржат
или не содржат во исто куќиште една или
две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици:
-Друго
а) дигитални централни единици
-Влезни или излезни
единици, што содржат
или не содржат мемориски единици во исто
куќиште:
—Печатари
—Тастатури
—Друго
а) Монитори
-Мемориски единици:
Друго
а) Мемориски единици

ОД

Количина
4

8524

8517 50 90 00

8524 31 00 00

8536

13 парчиња
8536 90
8536 90 10 00
11 парчиња
13 парчиња

8542
8542 13

13 парчиња

854213 10 00
1 парче

-Други единици од машините за автоматска
обработка на податоци:
8471 80 90 00 -Друго
а) други единици од
машините за автоматска обработка на податоци
4 парчиња
Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и ел.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од
тар. бр. 8469 до 8472:
-Делови и прибор на ма8473 30
. шини од тар.бр. 8471:
8473 30 10 00 --Електронски
а) мрежни картички
13 парчиња
Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример,
истравувачи) и индуктивни калеми:
-Статичка конвертори
8504 40
(претворувачи):<
—модули
за напојува8504 40 30 00 ње од вид кои
се употребуваат кај машините
за автоматска обработка на податоци .
1 парче
Електрични апарати за
жична телефонија или
жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја
или дигитални линиски
системи; видеофони:
-Други апарати, за
8517 50
жични системи со носечка струја или за дигитални линиски' системи:

8544

.8544 41
8544 41 90 00

Бр.84 - Стр. 4945

Ј6 парчиња
-Други
Плочи, ленти и други
снимени подлоги со
звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за
производство на плочи, освен производите
од Глава 37:
- З а репродукција на
појави, освен звук или
слика
а) софтвер
15 парчиња
Електрични апарати за
вклучување и исклучување. или за заштита
на електрични струјни
кола или за остварување на приклучување за
или во електрични струјни кола (на пример,
прекинувачи,
релеи,
осигурувачи, бранови
со висока фреквенција
вклучници и штекери,
сијалични грла и разводни кутии), за напони до 1000 В:
-Други апарати:
58 парчиња
-Ќонектори и контактни елементи за жици
и кабли
Електронски интегрирани кола и микро-склопови:
-Метално оксидни полупроводници (МОС
технологија):
—Мемории (Д-РАМс:
С-РАМс; цацхе-РАМс;
ЕПРОМс; Е2ПРОМс:
ФЛАСХ
Е2ПРОМс
РОМс; ЦАМс; ФИ
ФОс; ЛИФОс; и др.)
а) Мемории
1 парче
Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана
или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани
електрични спровод-,
ници со Или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени
од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со
или без конектори:
-Со конектори:
-Други:
10 парчиња
а) Електрични, спроводник за напон до
80В-кабел со колектор

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македониј а".
Бр. 23-4608/1
10 октомври 2000 година
Скопје

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

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ
РЕГИСТАР
Основниот суд Битола во Битола, со решението
Трег. бр. 4221/99, на регистарска влошка бр. 010383, го
запиша во трговскиот регистар усогласувањето во
Д О О Е Л на Друштвото за производство, трговија и услуги Лена "НИДИМАЛ увоз-извоз Новаци ДООЕЛ,
е. Новаци - Новаци.

Стр. 4936-Бр.84

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Содружник: Лена Талевска.
Дејности: 52.11,52.24,52.21,52.22,52.23,52.12,52.25,
52.43, 52.41, 52.42, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47,
52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34,
51.23, 51.39, 51.41, 5.1.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53,
51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57,
55.40, 55.51, 55.52, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, надворешна
трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со ^прехранбени производи, застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од слободни царински продавници, угостителски и туристички
услуги, малограничен промет.
Овластувања во правниот промет со трети лица:
во свое име и за своја сметка со полни овластувања.
: Одговорност за обврските во правниот промет со
трети лица: со целиот свој имот со полна одговорност.
Лице овластено за застапувале: Лена Талевска во
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр.
4221/99,
(23300)
Основниот суд Битола во Битола, со решението
Трег. бр. 4064/99, на регистарска влошка бр.
010102267-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар
Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало "ЕВРО ШОПИНГ" Флоре ДООЕЛ увозизвоз, Битола, ул. "Мирка Гинова" бр.19 б.
Се усогласува Приватно претпријатие за производство и промет "ЕвРО-ШОПИНГ експорт-импорт
Битола со П.О., ул. "Прилепска" бр. 60/43, Битола во
Друштво за производство, услуги и трговија на големо
и мало "ЕВРО-ШОПИНГ" Флоре ДООЕЈ1 увоз-извОз,
Битола, ул. "Мирка Гинова" бр. 19 б.
Основач на друштвото ќе биде Масалковски Флоре, Кукуречани-Ќукуречани.
Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува во
вкупен износ од 158.100,00 ден или 5.100 дм, рачунато
по среден курс на Народна банка на РМ и приложено
според извештај на проценител.
Дејности: во внатретнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: 15.11, 15.12,
15.13, 15.20, 15:32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1,
15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1,
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22,
25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81,
28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71,
29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 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, 45.32, 45.33, 45,34, 45.41, 45.42Г 45.43,
45.44,45.45,50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2,
50.40/3,50.40/4,51.21,51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 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, 51.46, 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, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43,
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 42.56, 52.47, 48,
52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2,
52.73, 52.74, И , 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23,
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23,
60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2,
65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31,
70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20,
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15,
74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30,
74.40,74.70,74.81,74.84,93.05,95.00:
Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе
ги обавува следните дејности: надворешна трговија со
прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во
прометот на стоки и услуги, продажба на странски
стоки од консигнационите складови, угостителски и
туристичка услуги, меѓународен транспорт на стоки и
патници, изведување на инвестициони работи во
странствд и отстапување на инвестициони работи на
странско Лице во Република Македонија, меѓународна
шпедиција.
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Лица овластени за застапување на субјектот на
уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде: Масалковска Биљана од Битола, ул. "Мирка Гинова" бр. 19 б, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.
Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со трети
лица друштвото одговара со својот имот.
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр.
4223/99.
(23309)
Основниот суд Битола во Битола, со решението
Трег. бр. 2781/99, на регистарска влошка бр. 008937, го
запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ПП
во ДООЕЛ на Друштвото за трговија на големо и мало, производство, услуги "ОПЛАТИН" Слободанка
ДООЕЛ увоз-извоз е. г. Агларци - е. Новаци.
Основач: Слободанка Каранфиловска од е. г. Агларци.
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, 52.44/1
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62
52.63, 51.21, 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, 51.43, 51.44,
51.45, 51.27, 51.61, 51.62, 51.65, 51.66, 51.70, 51.19, 50.10,
50.30, 50.30/2, 50.40, 50.40/2, 50.50, 55.30, 55.30/1, 55.30/2,
55.51, 60.22, 60.24, 6.23, 63.12, 01.11, 01.21, 01.22, 01.23
01.24, 01.41, 15.41,15.42, 15.43, 15.11, 15.13, 15.51, 15.89.
надворешна трговија со прехранбени производи, над
ворешна трговија со ^прехранбени производи, посре
дување и застапување во прометот со стоки и услуги,
угостителски и туристички услуги, меѓународен тран
спорт на стоки и услуги, малограничен промет, меѓународна шпедиција, реекспорт.
Полни овластувања. Полни одговорности.
Управител Слободанка Каранфиловска од е. Г.
Агларци во внатрешниот и надворешниот трговски
промет.
Основен влог во износ од 162.500,00 денари.
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр.
2781/99.
(23310)
СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд II Ст. бр. 72/2000 од 14.09.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот
"МАКЕДОНИЈА ТАБАК" АД трговија со тутун,
тутунска преработка и други стоки и консалтинг од
Скопје, ул."Ш Македонска Бригада" бб, и жиро сметка 40100-601-20491, запишан во трговскиот регистар
во регистарска влошка 4-02000500-000-01.
За стечаен управник се определува Ацо Петров од
Скопје, ул."Рузвелтова" бр. 1/3.
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.
Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни
права на подвижни предмети и права на должникот
како и права на недвижностите на должникот што не
се запишани во јавните книги да ги пријават своите
побарувања кај стечајниот управник во рок од 15 дена.
Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.
Се закажува рочиште на собир на доверители за
испитување и утврдување на пријавените побарувања
и рочишта на собранието на доверителите ќе одлучат
за понатамошниот тек на постапката кој ќе се одржи
на 15.11.2000 година во 08.30 часот, во соба 44 во
заградата на Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(39603)
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд II Ст. бр. 76/2000 од 14.09.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот
Друштво за производство и промет на тутун
"МАКЕДОНИЈА ТАБАК-ТУТУН" ДООЕЛ Скопје,
ул."III Македонска Бригада" бб, и жиро сметка 40100601-388001, запишан во трговскиот регистар во
регистарска влошка 8-0200379-000-01.
За стечаен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул." Беровска " бр. 2-2/15.
Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.
Се повикуваат должниковите должници своите
обврски спрема должникот да ги исполнат спрема
стечајниот управник.
Се закажува рочиште на собир на доверители за
испитување и утврдување на пријавените побарувања
и рочишта на собранието на доверителите ќе одлучат
за понатамошниот тек на постапката кој ќе се одржи
на 15.11.2000 година во 9 часот, во соба 44 во заградата
на Основниот суд Скопје I - Скопје.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(39602)
ЛИКВИДАЦИИ
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 740/2000 од 26.09.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Производно, прометно и услужно претпријатие "ФЕЈА" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 25-6-23, Скопје, со жиро сметка 40100-601175685.
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул."Јане Сатански" бр. 50-3-4,
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 денара најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(39060)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 742/2000 од 26.09.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за промет и услуги "АМАЦ - КОМЕРЦ" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Ѓорѓи Капчев" бр. 1/35, Скопје, со жиро сметка 40100-601-346025.
За ликвидатор се определува лицето"Ефтим Петров од Скопје, бул."Јане Сатански" бр. 50-3-4.
Се повикуваат доверителите на должникот да
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по об,
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 4
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(39057)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 713/2000 од 05.10.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство и трговија"АГРО НОВА КОМПАНИ" експорт-импорт од Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 71, Скопје, со жиро сметка 40100-601224025.
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 50-3-4.
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник ра РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(39053)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 741/2000 од 02.10.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство, трговија и услуги
"ТРИ БРАЌА" увоз-извоз ц.о, од Скопје, ул. "Македонско Косовска Бригада" бр. 40/5, Скопје, со жиро
сметка 40100-601-112385.
За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4. /
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Р М \ со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(39045)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 716/2000 од 22.09.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство, услуги и трговија "М.
С. - ЛУБНИК" ПО од Куманово с.добрешане, со жиро сметка 40900-601-43234.
За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција"
бр. 26/2-8.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Р М \ со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38725)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр: 764/2000 од 04.10.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство, трговија и шпедиција
"ШИК - КОМЕРЦ" ЦО од Куманово, ул."Пиринска
Македонија" бр. 9, со жиро сметка 40900-601-36217.
За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуциј^"
бр. 26/2-8.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Р М \ со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. '
(38726)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 762/2000 од 04.10.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
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Претпријатие за производство, трговија и услуги на
големо и мало "РИЦ - КОМЕРЦ" извоз- увоз ПО од
Куманово, ул."Тоде Мендол" бр. 16, со жиро сметка
40900-601-34805.
За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул."Октомвриска Револуција"
бр. 26/2-8.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
^ .
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38727)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 533/2000 од 05.07.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Ателје за архитектура, ентериер и дизајн "СТИЛ" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "АСНОМ" бр.
68/1/28, Скопје, со жиро сметка 40100-601-245599.
За ликвидатор се определува лицето Драгица Иванџикова од СкопЈе ул."Дрезденска" бр. 15/2-12.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на цоследната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38837)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 657/2000 од 07.09.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство, инженеринг, внатрешна и надворешна трговија "ЕЛИТА" ДОО од Скопје,
ул. "Водњанска" бр. 34, Скопје, со жиро сметка 40100601-315156.
За ликвидатор се определува лицето Драгица Иванџикова од СкопЈе, ул."Дрезденска " бр. 15/2-12.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во( "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38836)
к

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1543/2000 од 03.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот^
Претпријатие за производство и трговија "Р.Ј. РЕЈНОЛДС ТОБАКО - МАК" д.о.о. од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 70, Скопје, со жиро сметка
40100-601-297482.
За ликвидатор се определува лицето Николов Марјан од Скопје, ул."Иво Лола Рибар" бр. 81 а.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38283)
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 983/99 од 05.10.1999 година,е
отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за промет на големо и мало "ВСВ КОМЕРЦ" увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 5, Скопје, со жиро сметка 40100-601-52945.
За ликвидатор се определува лицето Мира Груевска Димоска од Скопје, ул."Видое Смилевски Бато"
бр. 87/1/5. /
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се, задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38337)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 598/99 од 13.06.2000 година е
отворена ликвидациона постапка над должникот Пре :
тпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз
"РЕС УЛ КОМЕРЦ" д.о.о. од Гостивар, с.Дебреше,
Гостивар, со жиро сметка 41510-601-17772.
За ликвидатор се определува лицето Џеват Хамити од Гостивар, с.Дебреше.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38360)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1410/2000 од 01.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство, инженеринг и трговија
"ЈОЛАНД" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Никола Тесла" бр. 18-1/33, Скопје, со жиро сметка 40120601-277738.
За ликвидатор се определува лицето Јове Јовески
од Скопје, ул."Никола Тесла" бр. 18-1/33.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците' да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од ЈЈрнот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38527)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 419/2000 од 19.09.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за трговија посредување и услуги "ФОРТИОРИ" ДОО експорт-импорт од Тетово, ул. "Илинденска" бр. 131, Скопје, со жиро сметка 41500-60160907 при ЗПП Тетово.
За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски од Тетово, ул."Благој Тоска" бр. 222, тел. 094-332025.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
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Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38860)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1747/2000 од 05.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за трговија на големо и мало "САМИРИ КОМЕРЦ" ДОО од Гостивар, ул. "ЈНА" бр. 181,
Скопје, со жиро сметка 41510-601-20103.
За ликвидатор се определува лицето Јулијана Ристевска од Скопје, ул." Ѓорѓе Андреевиќ Кун" бр. 28 б,
тел. 442-232.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38935)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 428/2000 од 16.06.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство, промет консалтинг и
инженеринг "КАНДИКО" експорт-импорт од Скопје,
ул." Васил Ѓорѓов" бр. 29/2-20, Скопје, со жиро сметка
40100-601-239654.
За ликвидатор се определува лицето Вера Кандикјан од Скопје, ул."Васил Ѓорѓов" бр. 29/2-20.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок
3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38979)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 618/2000 од 07.07.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот Издавачко претпријатие "НАПГИНСКИ ЗВУК" од СкопјеЛул. "Дреновска клисура" бр. 11, Скопје, со жиро
сметка 40100-603-23995.
За ликвидатор се определува лицето Ќириќ Предраг од Скопје ул." Партизанска" бр. 11.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38561)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 602/2000 од 14.07.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство, промет и услуги
"СТИЖ" од Куманово, ул."Прохор Пчински" бр. 11,
со жиро сметка 40900-601-52069.
За ликвидатор се определува лицето Цветковски
Јане од Куманово ул."Теофан Економов" бр. 30:

Бр.84 - Стр. 4937

Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38469)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1294/99 од 21.12.1999 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно претпријатие "ТЕМПИРА" д.о.о. од Скопје, ул.
"Мариовска" бр. 26, Скопје, со жиро сметка 40100-603271984.
За ликвидатор се определува лицето Димитрија
Панчевски од Скопје ул."Мариовска" бр. 26.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(39405)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 565/2000 од 07.09.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство, услуги и трговија
"МАК АЛАРМ" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Васко Каранѓелевски" бр. 27/20, Скопје, со жиро сметка
40100-601-200243.
За ликвидатор се определува лицето Надица Ѓорѓ и о в с к а од Скопје, ул."Црвена Армија" бр. 10/1-2.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава..
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(39520)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 482/2000 од 07.09.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за производство, трговија и интелектуални услуги "ДАРЕКС" ДОО експорт-импорт од Гостивар, ул. "Панче Поповски" бр. 6/3/8, Гостивар, со
жиро сметка 41510-601-36607.
За ликвидатор се определува лицето Бундалески
Славко од Гостивар, ул. "Панче Поповски" бр. 6/3/8.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(39124)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1212/99 од 03.12.1999 година

Стр. 4950 -Бр. 84

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

е отворена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги
"ВЛАТКО КОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "12" бр. 13, Скопје, со жиро сметка 40100-601225566.
За ликвидатор се определува лицето Весна Аврамовска од Скопје, ул."Желево" бр. 3/2-5.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Р М \ со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците
ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(39482)
Ликвидаторот на друштвото за производство, трговија и услуги "ФОРТУНА - ТРЕЈД" Татјана
ДООЕЛ од Скопје, ул."Мраморец" бр. 6 а, со жиро
сметка 40120-601-276127, објавува дека се решение на
ликвидаторот Л.бр. 1/2000, од 25.03.2000 година, е отворена ликвидационата постапка над друштвото.
За ликвидатор се определува лицето Нестор Димовски од Скопје, со стан на ул. "Франце Прешерн" бр.
4, тел. 343-726.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок
од 3 месеци од денот на последната објава.
Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38724)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1197/99 од 12.09.2000 година
е завршена ликвидациона постапка над должникот
Претпријатие за услуги, трговија производство "ИНФООРГВЕР" експорт-импорт од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 33/2-1, Скопје, отворена со решение
на овој суд од ,18.11.1999 година и се брише од регистарот кој го води овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38834)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 749/2000 од 02.10.2000 година
е отворена ликвидациона постапка над должникот трговско претпријатие "БЉАНА" ЦО од Тетово, со седиште во с.Г.Речица - Тетово и жиро сметка 41500601-20610.
За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски од с.Соње - Скопје, тел. 746-106.
Се повикуваат доверителите на должникот да ги
пријавт своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до
ликвидаторот со пријава во два примерокасо докази, а
најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната
објава.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38947)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 336/99 од 06,09.2000 година е
завршена ликвидационата постапка над Претпријатието "ЕЛИС" за електро - монтажни работи увоз-извоз
д.о.о. од Скопје, ул. "Алекса Демниевски" бр. 27, Скопје, и жиро сметка 40120-601-225732, отворена со решение на овој суд од 02.02.1999 година и се брише од
регистарот кој го води овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38720)
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1098/99 од 06.09.2000 година
е завршена ликвидационата постапка над Претпријатието за трговија на големо и мало, финансиски и технички и деловни услуги "МАКВЕСТ МИКРО" ДОО
од Скопје, ул. "Беласица" бб, Скопје, и жиро сметка
40110-601-130511, отворена со решение на овој суд од
06.10.1999 година и се брише од регистерот кој го води
овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38528)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1614/2000 од 28.09.2000 година е завршена ликвидационата постапка над Претпријатието за угостителство и промет "ЧОЧЕ" ДОО од
Скопје, ул. "Вуковарска" бр. 11/1-3, Скопје, и жиро
сметка 40100-601-285058, отворена со решение на овој
суд од 21.03.2000 година и се брише од регистерот кој
го води овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38308)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на овој суд Л.бр. 1152/99 од 21.09.2000 година
е завршена ликвидационата постапка над Трговското,
услужно, претпријатие за промет на големо и мало
увоз-извоз "ТОБИБ" ДО од Скопје, бул. "АВНОЈ"
бр. 58, Скопје, и жиро сметка 40100-601-78667, отворена со решение на овој суд од 18.11.1999 година и се
брише од регистерот кој го води овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38723)
Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со
решение на Окружниот стопански суд Скопје Л.бр.
147/94 од 14.09.1994 година е заклучена ликвидациона
постапка над Трговското претпријатие "ШАНЕ"
ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр.
317, Скопје, и жиро сметка 40100-601-149695.
По правосилноста на решението ликвидациониот
должник да се брише од регистерот на претпријатија
при овој суд.
'
Од Основниот суд Скопје I - Скопје.
(38395)
МАЛИ ОГЛАСИ
Се огласуваат за неважни следните документи:
Пасош бр. 972641, издаден од УВР-Кочани на име
Велков Перо, ул. "Глигор Прличев" бр. 28, Кочани.
Пасош бр.1198603,издаден од УВР-Гостивар на име
Шабани Хајати, с.Г.Бањица,Гостивар.
(39524)
Пасош бр.1347504/00,издаден од ;УВР-Скопје на
име Шефкет Муаремов,ул."11"бр., 32, н. Илинден,
Скопје.
Пасо1п бр.1352967/00,издаден од УВР-Скопје на
име Хатиџе Муаремова,ул."И" бр. 32,н. Илинден,
Скопје.
Пасош бр.624056/95,издаден од УВР - Скопје на
име Вера Панчевска,ул."Н. Грчето"бр. 2/1-5,
Пасош бр. 1069231, издаден од УВР Скопје на име
Авни Фазљиу,бул." А В Н О Ј б р . 104/4-18,Скопје.
(39585)
Пасош бр. 622824,издаден од УВР Скопје на име
Буцевски Глигор,ул."Поп Богомил"бр.2 а, Скопје.
Пасош бр.1150640,издаден од УВР-Струмица на
име Илиев Цветко, е. Мокриево,Струмица.
(39645)
Пасош бр.0953293 на име Џинов Горан, Нов
Дојран
Чек бр.0100003204042,од тековна сметка бр.
2627744 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на
име Тушев Јаким,Скопје.
(39523)
Чекови од бр. 5479276 до 5479290,4337710,4337711 и.
4396489, од тековна сметка бр. 4884237, издадени од
Комерцијална банка АД Скопје на име Николовска
Јаворка,Скопје.
(39525)
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Чек бр. 0050005331581,издаден од Комерцијална
банка Скопје на име Станикиевски Миливој,Скопје.
Работна книшка на име Радевски Алексадар,
, Скопје.
(39587)
Работна книшка на име Илиќ Зоран,Скопје.
(39588)
Работна книшка на име Наумова Мирјана,Скопје.
Работна книшка на име Јошеска Живка,Скопје.
Работна книшка на име Топаловски Бошко,
Скопје.
Воена книшка на име Илјаса Сељими,Скопје.39595
Престанува со вршење на фризерска дејност одобрение бр. 11-1192, издадено од на име Јасмина
Здравковска,Скопје.
(39581)
Решение бр. 11-455 за дуќан, издадено од Општина
Чаир бр. рег.1598 на име "Партнер" Звонимир Ваљак,
Скопје.
(39593)
ОГЛАС
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ
СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ
СЛЕДБЕНИЦИ
Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал
("Службен весник на РМ" бр. 38/93) МИЗ "ЕНЕРГОМОНТАЖА" Скопје, со седиште на бул."Босна и
Херцеговина" барака 25, Скопје го објавува следниот
ОГЛАС
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ СЛЕДБЕНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА
ЗАШТИТА НА НИВНИТЕ ПРАВА
1. МИЗ "ЕНЕРГОМОНТАЖА" Скопје, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни
следбеници - наследници државјани на РМ доколку
имаат да ги пријават своите побарувања кон задругата
во рок од 60 дена, сметано од денот на објавениот
оглас.
2. Седиштето на задругата МИЗ "ЕНЕРГОМОНТАЖА" Скопје, се наоѓа на бул."Босна и Херцеговина" барака 25 во нас. Бутел.
3. Пријавувањето се врши на побарувањата на
образец пропишан од Агенцијата на РМ ("Службен
весник на РМ" бр. 3/94) кој истовремено се доставува
до задругата и до Агенцијата на РМ.
Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал
("Службен весник на РМ" бр. 38/93) Градежно услужната и прометна задруга "МОНТАЖА - ПРОМЕТ"
Ц.О. Скопје, со седиште на ул. "Железничка" бр. 31,
Скопје го објавува следниот
ОГЛАС
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ СЛЕДБЕНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА
ЗАШТИТА НА НИВНИТЕ ПРАВА
1. Градежно услужната и прометна задруга
"МОНТАЖА - ПРОМЕТ" Ц.О. Скопје, ги повикува
поранешните
сопственици
и нивните
правни
наследници државјани на РМ доколку имаат да ги
пријават своите побарувања кон задругата во рок од
60 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот.
2. Седиштето на задругата се наоѓа на
ул."Железничка" бр. 31, СкопЈе.
3. Пријавувањето на побарувањата се врши на
образец пропишан од Агенцијата на РМ ("Службен
весник на РМ" бр. 3/94) кој истовремено се доставува
до задругата и до Агенцијата на РМ.

ЈАВНИ

Бр.84 - Стр. 4951
ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавните
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува
ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-80/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА
ПИЛОТ (РАБОТНИ) ОДЕЛА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1.1. Набавувачот на јавниот повик е ЈП "Електростопанство на Македонија" со седиште во Скопје на ул.
"И Октомври" бр. 9.
"
1.2. Предмет на набавката се:
- пилот одела
5433 парчиња,
со можност за поделба на набавката на делови.
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право
на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки, односно со отворање на понудите во присуство на понудувачите.
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 производителот на работните одела.
2.3. Понудата треба да ја содржи единечната цена
и вкупната цена за целата набавка (со сите давачки
согласно член 54, став 3 од Законот за јавните набавки
- ако набавката е од странство, на паритет магацин на
краен корисник - подружница, со напомена дека опремата треба да се достави до магацините на подружниците на ЈП "ЕСМ"), изразена во ДЕМ, со посебно искажан данок на додадена вредност.
2.4. Понудата треба да го содржи рокот и начинот
на плаќање и тоа само еден начин на плаќање.
2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките
карактеристики на набавката при што тие треба да се
во согласност со стандардите на Р. Македонија и со
меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија (член 19 од Законот за јавните набавки).
2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на опремата.
2.7. Понудата треба да има рок на важност.
2.8. Понудата со придружната документација од
странските понудувачи треба да биде преведена на македонски јазик.
3. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од
Законот за јавните набавки.
Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен
промет кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл.
' весник на-РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.
3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност согласно член 23 од Законот за јавните набавки:
- списокот на главните испораки на стоки во последните три години и примачите,
- сертификат за квалитет на материјалот од производителот.
3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на
понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки.
,
3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат
писмено овластување за учество на јавниот повик, (согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.
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3.5. Домашните понудувачи мора да достават решение. за регистрација на ДДВ. (Понудата без предметното решение нема да се разгледува).
3.6. Целокупната документација треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.
4. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ
- цена
50 поени
:
- рок на испорака
20 поени
- начин на плаќање
30 поени
5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ
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 една понуда.
5.3. Заедно со понудата треба да се достави и еден
урнек од понудената опрема, кој мора да биде во согласност со бараниот модел и понудениот сертификат
за квалитет на материјалот.
5.4. Набавувачот има право да изврши контрола на
усогласеноста на понудениот сертификат за квалитет
и добиениот урнек.
5.5 Рокот на доставување на понудата е најдоцна .
до денот и часот на јавното отворање.
5.6. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на
Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9,1000 Скопје.
5.7. Отворањето на понудите ќе се изврши на
03.11.2000 година во 11,00 часот во просториите на ЈП
"Електростопанство на Македонија , стара зграда, на
ул. "11 Октомври" бр. 9, во присуство на овластените
претставници на понудувачите.
. 5.8. Понудите кој нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои Ја немаат
целосната документација која се бара во Отворениот
повик, нема да се разгледуваат.
Комисија за јавни набавки
Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ бр.26/98), Комисијата за
јавни набавки на Ј.З.О. Завод за здравствена заштитаСкопје, објавува
ОТВОРЕН ПОВИК БР. 172000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА
АНТИБИОГРАМ ДИСКОВИ, ТЕСТОВИ, СТРИПОВИ, РЕАГЕНСИ, СЕРУМИ, ПОДЛОГИ, ПОТРОШЕН
МАТЕРИЈАЛ И АНТИМАЛАРИКА,
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Набавувач на јавниот повик бр. 1/2000 е Ј.З.О.
Завод за здравствена заштита-СкопЈе со седиште на
ул. "III Македонска бригада" бр.18, Скопје.
2. Предмет на набавката се антибиограм дискови,
тестови, стрипови, реагенси, серуми, подлоги, потрошен материјал и антималарика.
3.Повикот е јавен и отворен, со право на учество
на сите домашни и странски правни и физички лица. %
4. Постапката на повикот се спроведува согласно
Законот за јавните набавки.
II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.Тендерската документација.. (спецификација на
антибиограм дискови, тестови, стрипови, реагенси, серуми, подлоги, потрошен материјал и антималарика
со потребните количини) може да се подигне од денот
на огласувањето на овој отворен повик се до крајниот
рок за поднесување на понудите.
Тендерската документација,заинтересираните понудувачи, може да ја подигнат во книговодството на
Ј.З.О. Завод за здравствена заштита-Скопје, на ул. "III
Македонска бригада" бр. 18, Скопје (поранешна поликлиника Пролет), секој работен ден од 8.00 до 14.00
часот.
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2.3аинтересираните субјекти можат да добијат дополнителни информации на тел. 133-013.
^

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА
1. Понудата треба да го содржи називот и седиштето на понудувачот.
2. Цената на секоја позиција од набавката посебно,
како и вкупната цена на набавката со сите давачки.
3. Начинот на плаќање.
4. Рок на испорака.
5. Рок на в а ж н о с т а понудата-не помал од 30 дена.
IV. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- 1. Документ за бонитет, кој треба да биде во согласност со член 22 од Законот за јавните набавки и
Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл.весник на РМ" бр.32/98).
2. Извод од судска евиденција или друг соодветен
документ од надлежен орган дека понудувачот не е во
стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедностзабрана на вршење на дејноста.
3. Мостри за оние производи за кои набавувачот
тоа го бара.
4. Изјава, потпишана од овластено лице и заверена
со печат на понудувачот, дека е согласен да ги испорача производите под истите услови како што е наведено во неговата понуда и доколку само за дел од понудените производи биде избран за најповолен понудувач. Текстот на изјавата е даден во тендерската документација. Изјава дадена со текст различен од оној во
тенрерската документација нема да биде прифатена.
V. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ
1. Цена - 40 бода;
2. Начин на плаќање - 30 бода;
3. Функционални карактеристики врз основа на
Мостра - 30 бода
VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА
1. Понудите треба да бидат доставени согласно
глава IV од Законот за јавните набавки.
2. Понудата да се достави во затворен коверт, На
кој во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот. Во средината на ковертот
треба да биде назначена точната адреса на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со
која би можел да се идентификува понудувачот. Во
затворениот коверт треба да има уште два затворени
коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака понуда,
а другиот внатрешен коверт ја содржи придружната
документација и носи ознака документација и точната
адреса на понудувачот.
3. Понудата се доставува' во еден оригинален примерок, потпишана од страна на одговорно лице на понудувачот и заверена.
VII. РОКОВИ
1. Отворениот повик трае до 07.11.2000 година.
2. Отворањето На понудите ќе се изврши на ден
08.11. 2000 година во 10:00 часот, во зградата на Ј.З.О.
Завод за здравствена заштита - Скопје п.о., на ул. "III
Македонска бригада" бр. 18 (поранешна амбуланта
Пролет), Скопје, во салата за состаноци на први кат,
во присуство на овластените претставници на понудувачите.
3. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според тендерската документација нема да се разгледуваат.
Комисија за јавни набавки
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Врз основа на член 10 и член 33 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98) и Одлуката бр. 02-4916/1 од 16.10.2000 година, Комисијата за
јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - подрачна единица Скопје, објавува
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 7/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Набавувач на јавниот повик бр. 7/2000 е Јавното
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен
простор на Република Македонија - Подрачна единица Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 138, Скопје.
Предмет на јавниот повик број 7/2000 е прибирање
документација за претходно утврдување на подобност
на понудувачите како можни носители на набавка за
прибирање на понуди за изведба на инфраструктура и
партер за станбените објекти Б-7 и Б-8 во УЕ-18, населба "Стар Аеродром" - Скопје.
Рок за изведување на работите 30 календарски дена од потпишување на договорот.
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 Македонија.
Отворање на пријавите ќе се изврши без присуство
на понудувачите.
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ
Понудувачите кои се занимаваат со дејноста предмет на јавниот повик, своето учество на јавниот повик
да го пријават со документација со која ќе го докажат
следното:
Техничко - технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавните набавки).
Економско - финансиски бонитет - оригинал или
копија заверен од нотар (член 22 од Законот за јавните набавки).
Расположива опрема и други физички капацитети
за реализирање на набавката.
Организациона поставеност.
Референтна листа за веќе изведени објекти со наведена вкупна инвестициона вредност.
Стручен кадар за извршување на набавката.
Предлози за работите кои би биле дадени на подизведувачи со нивно именување.
За посочените подизведувачи да се достават истите документи како и за главниот изведувач како и договор за заеднички настап.
Доказ - извод од судска евиденција или друг соодветен 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 ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење дејност.
3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат
документите и податоците од точка 2 на овој повик
како и следната документација:
Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс):
Извод од регистрација на дејност.
Документ за бонитет од носителот на платниот
промет.
Документацијата и другите податоци се доставуваат 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.
, Документацијата се доставува до набавувачот Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
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вен простор на Република Македонија - Подрачна
единица Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 138, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по 1пошта или со предавање во архивата на набавувачот.
Ограничениот повик трае 10 календарски дена од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" и во дневниот весник "Дневник".
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 разгледуваат.
Комисија за јавни набавки
Врз основа на член 10 и член 33 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98) и Одлуката бр.02-4917/1 од 16.10.2000 година Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување
со станбен и деловен простор на Република Македонија - подрачна единица СкопЈе, објавува
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР.8/2000
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА),БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Набавувач на јавниот повик бр. 8/2000 е Јавното
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен
простор на Република Македонија - Подрачна единица Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 138, Скопје.
Предмет на јавниот повик број 8/2000 е прибирање
документација за претходно утврдување на'подобност
на понудувачите како можни носители на набавка за
прибирање на понуди за изведба на инфраструктура и
партер за станбениот објект Б-11 во УЕ-18, населба
"Стар Аеродром" - Скопје.
Рок за изведување на работите 30 календарски дена од потпишување на договорот.
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 Македонија.
Отворање на пријавите ќе се изврши без присуство
на понудувачите.
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ
Понудувачите кои се занимаваат со дејноста предмет на јавниот повик, своето учество на јавниот повик
да го пријават со документација со која ќе го докажат
следното:
Техничко - технолошки бонитет (член 23 од Законот за јавните набавки).
Економско - финансиски бонитет - оригинал или
копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јавните набавки).
Расположива опрема и други физички капацитети
за реализирање на набавката.
Организациона поставеност.
Референтна листа за веќе изведени објекти со наведена вкупна инвестициона вредност.
Стручен кадар за извршување на набавката^
Предлози за работите кои би биле дадени на подизведувачи со нивно именување.
За посочените ^подизведувачи да се достават истите документи како и за главниот изведувач како и договор за заеднички настап.
Доказ - извод од судска евиденција или друг соодветен документ од надлежен орган, во оригинал или
заверена фотокопија на нотар со кој Лонудувачот ќе
докаже дека не е во стечај или во процес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење дејност.
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3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат
документите и податоците од точка 2 на овој повик
како и следната документација:
Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс):
Извод од регистрација на дејност.
Документ за бонитет од носителот на платниот
промет.
Документацијата и другите податоци се доставуваат 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 кој а .би можел да се идентификува понудувачот.
Документацијата се доставува до набавувачот Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна
единица Скопје ул. "Орце Николов" бр. 138, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта или со предавање во архивата на набавувачот.
Ограничениот повик трае 10 календарски дена од
денот на објавување во "Службен весник на Република Македонија" и во дневниот весник "Дневник".
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 разгледуваат.
Комисија за јавни набавки
ИСПРАВКА
На Отворениот повик бр. 73/2000, објавен во
"Службен весник на РМ"_бр. 81/2000.
Во точка VI. Критериуми за избор на најповолен
понудувач, во алинејата четири - рок на испорака и
ставање во употреба, наместо 25 бода треба да стои 20
бода.
ЈЗО Клинички центар - Скопје
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