
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

"Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. 

Среда, 5 јули 2000 
Скопје 

Број 52 Год. LVI 

Претплатата за 2000 година изнесува 1 

7.800 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

2305. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за локални избори ("Службен весник 

на Република Македонија" бр. 46/96), претседателот на Собранието на Република 
Македонија на 5 јули 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТИТЕ НА 

ОПШТИНИТЕ И СОВЕТОТ НА ГРАД СКОПЈЕ И ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ 
НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОНАЧАЛНИК НА ГРАД СКОПЈЕ 

I 

Се распишуваат избори за членови на советите на општините и Советот на 
Град Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на Град Скопје. 

II 

Роковите за извршување на изборните дејствија почнуваат да течат од денот 
на објавувањето на Решението. 

III 

Изборите ќе се одржат на 10 септември 2000 година. 

IV 

Решението ќе го спроведат општинските изборни комисии, а за град Скопје 
Изборната комисија на Град Скопје. 

V 

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник 
на Република Македониј а". 

Бр. 08-2976/1 . 
5 јули 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието н^ Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 
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2306. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТА-
ПУВАЊЕ СО ДОСИЕЈА ЗА ЛИЦА ВОДЕНИ ОД 

СЛУЖБАТА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

Се прогласува Законот за постапување со досиеја 
за лица водени од Службата за државна безбедност, 

што Собранието на Република Македонија го 
донесе на седницата одржана на 22 јуви 2000 година. 

Бр. 07-2788/1 Претседател 
22 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Томислав Стојановски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ДОСИЕЈА ЗА ЛИЦА ВОДЕ-
НИ ОД СЛУЖБАТА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

, I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува постапката на информи-

рање и пристап до личните досиеја, водени од страна 
на поранешната Служба за државна безбедност, одно-
сно Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање 
при Министерството за внатрешни работи за перио-
дот од 1945 година до денот на влегувањето во сила на 
овој закон, постапката за нивно натамошно чување, 
користење и уништување, како и контрола врз зако-
нитоста на преземените активности, согласно со овој 
закон. 

Член 2 
Лично досие, во смисла на овој закон, е самостоен 

документационен комплет на податоци, оформен и 
воден за определено лице од политички и идеолошки 
причини, од страна на Службата за државна безбед-
ност, односно Дирекцијата за безбедност и контрараз-
узнавање, за периодот од 1945 година до денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

II. ПОСТАПКА НА ПРИСТАП И УВИД ДО 
ЛИЧНИТЕ ДОСИЕЈА 

1. Лица кои имаат пристап и увид 

Член 3 
Секое лице, државјанин на Република Македонија, 

или лице кое во периодот од 1945 до 1991 година 
имало државјанство на поранешна Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, а било по потек-
ло од Република Македонија и кое смета дека за него 
во Службата за државна безбедност, односно Дирек-
цијата за безбедност и контраразузнавање се водело 
досие, може да побара пристап и увид во личното до-
сие. 

Член 4 
Ако лицето од член 3 на овој закон е починато, 

пристап и увид може да побара неговиот брачен дру-
гар, децата, родителите или внуците од било кој на-
следен ред. 

Пристап и увид во личното досие може да побара и 
полномошник на лицата од став 1 на овој член, како и 
на лицето од член 3 на овој закон. 

2. Барање за пристап и увид 

Член 5 
Барањето за пристап и увид во личното досие, ли-

цата од членовите 3 и 4 на овој закон го поднесуваат 
до Министерството за внатрешни работи. 

Барањето од став 1 на оврј член се поднесува во 
писмена форма и содржи: име и презиме, датум и 
место на раѓање, единствен матичен број, живеалиш-
те, односно престојувалиште и адреса на станот, со 
сите евентуални претходни промени на податоците. 

Кон барањето се приложува копија од доказ за 
државјанство за лицето од член 3 на овој закон. 

Член 6 
Лицата од член 4 став 1 на овој закон, покрај пода-

тоците од член 5 од овој закон, во барањето треба да 
ги наведат истите податоци и за починатото лице за 
кое сметаат дека има лично досие и да приложат ко-
пија на изводот од матичната книга на умрените и до-
каз за сродство со починатиот. 

Полномошникот од член 4 став 2 на овој закон кон 
барањето приложува овластување за застапување. 

3. Рок во кој може да се поднесе барањето 

1 Член 7 
Барањето за пристап и увид во личното досие мо-

же да се поднесе во рок од една година од денот на 
влегување во сила на овој закон. 

4. Постапка по барањето 

Член 8 
Доколку барањето не ги содржи податоците од 

членовите 5 и 6 на овој закон ќе биде вратено на под-
носителот со напомена да го допрлни или да ги отст-
рани посочените недостатоци во рок од 90 дена. 

Доколку подносителот не ги отстрани посочените 
недостатоци во рокот од став 1 на овој член ќе се сме-
та дека се откажал од барањето! 

Член 9 
Министерството за внатрешни работи, постапувај-

ќи по барањето од членовите 5 и 6 на овој закон, без 
одлагање, а не подолго од 60 дена, писмено ќе го изве-
сти подносителот на барањето: 

- дали за него е евидентирано постоење на лично 
досие и 

- за времето и местото кога може да изврши прис-
тап и увид во досието. 

^ Член 10 
Ако подносителот на барањето поради болест или 

друга објективна спреченост не е во можност да ост-
вари пристап и увид во досието за времето и местото 
определено со известувањето на Министерството за 
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внатрешни работи, писмено ќе го извести Министерс-
твото за причините на неговата спреченост и времето 
во кое може да го оствари своето право, но не подолго 
од рокот утврден во член 7 на овој закон. 

5. Заштита на податоците од личното досие 
Член И 

Министерството за внатрешни работи пред да го 
дозволи пристапот и увидот во личното досие, во до-
сието ќе ги направи нечитлини податоците за службе-
ните лица кои работеле на формирањето на досието, 
како и за лицата кои на Службата за државна безбед-
ност, односно Дирекцијата за безбедност и контрара-
зузнавање и давале информации при формирање на 
досието. 

Министерството за внатрешни работи, по посебно 
писмено барање на подносителот, ќе го информира за 
имињата на лицата од став 1 на овој член доколку, врз 
основа на списите во досието, може да се утврди нив-
ниот идентитет. 

Лицето од став 2 на овој член кое се информирало 
за лицата од став 1 на овој член, ако добиените ин-
формации ги објави или ги направи достапни за 
јавноста, Министерството за внатрешни работи е 
должно на лицето чиј идентитет е објавен и направен 
достапен за јавноста, да му овозможи увид и пристап 
во целокупната документација за да може да преземе 
правни дејства за заштита на својот углед. 

6. Пристап и увид во личното досие 
Член 12 

Подносителот на барањето за пристап и увид во 
личното досие добива на увид копија од досието. 

Лицето при увидот нема право на фотографирање, 
оштетување и изнесување на личното досие. 

Министерството за внатрешни работи по писмено 
барање од подносителот од став 1 на овој член, ќе из-
даде заверена конија од целото лично досие или од 
еден негов дел наведено во барањето. 

Трошоците за издавање копија од досието ги плаќа 
подносителот на барањето. 

Член 13 
По извршениот пристап и увид во личното досие, 

подносителот на барањето, заради заштита на инфор-
мации што се однесуваат на неговиот приватен и семе-
ен живот, може писмено да побара од Министерство-
то за внатрешни работи овие информации да останат 
тајна, но не повеќе од 100 години од неговото раѓање, 
доколку се отстапуваат на чување во Архивот на Ма-
кедонија. 

Ако лицето за кое се водело лично досие е почина-
то, подносителите на барањето од член 4 на овој закон 
имаат право нисмено да го определат времетраењето 
на чувањето тајна на информации од став 1 на овој 
член, но не повеќе од 30 години од смртта на почина-
тото лице; 

III. КОНТРОЛА НА ПОСТАПКАТА СО 
ЛИЧНИТЕ ДОСИЕЈА 

Член 14 
Собранието на Република Македонија основа Ко-

мисија за контрола врз законитоста на преземените 
активности во постапката со личните досиеја (во ната-
мошниот текст: Комисија). 

Комисијата е составена од пратеници на политич-
ките партии застапени во Собранието на Република 
Македонија и претставници на други државни органи 
и институции. 

Бројот и составот на Комисијата се утврдува со од-
лука на Собранието на Република Македонија. Со од-
луката се утврдува паритетна застапеност на пратени-
чките групи. 

Член 15 
Министерствбто за внатрешни вработи е должно 

писменб да ја иУвесту^а Комисијата од члеќ 141 став 1 

на овој закон за поднесените барања од членовите 5 и 
6 на овој закон, редовно - еднаш месечно и периодич-
но - по барање на Комисијата. 

Комисијата може од Министерството за внатреш-
ни работи да побара и други податоци заради увид и 
контрола во целокупната постапка при спроведување 
на овој закон. 

По престанокот на примената на Законот, Минис-
терството за внатрешни работи ќе подготви конечен 
извештај за спроведување на Законот, што ќе го до-
стави до Собранието на Република Македонија. 

IV. ПОСТАПКА З Д НАТАМОШНО ЧУВАЊЕ, 
КОРИСТЕЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ 

ДОСИЕЈА 
Член 16 

По извршениот увид во личните досиеја или ако 
лицето, во рокот утврден во член 7 од овој закон, не 
пројавиле интерес за пристап и увид, личните досиеја 
и микрофилмуваниот материјал што се однесува за 
нив, по претходна оцена за шиената историска, научна 
или културна вредност, како и досиејата од член 13 
став 1 на овој закон се отстапуваат на Архивот на Ма-
кедонија, најдолго шест месеци по истекот на рокот 
од член 7 на овој закон. 

Со денот на предавањето на личните досиеја од 
став 1 на овој член на Архивот на Македонија, тие 
престануваат да се сметаат за службена тајна согласно 
со Законот за внатрешни работи. 

Заштитата, чувањето и користењето на личните 
досиеја од став 1 на овој член се врши согласно со За-
конот за архивска граѓа. 

Член 17 
Изборот на личните досиеја според член 16 на овој 

закон, го врши Комисија формирана од Владата на 
Република Македонија. 

Во Комисијата од став 1 на овој член учествуваат и 
стручни и научни лица од Архивот на Македонија, Ин-
ститутот за национална историја и Македонската ака-
демија на науките и уметностите. 

За изборот на личните досиеја од став 1 на овој 
член се составува записник со кој се запознава и Ко-
мисијата од член 14 на овој закон. 

Член 18 
Личните досиеја, микрофилмуваниот материјал и 

електронски обработените податоци од личните доси-
еја, коишто по оцена на Комисијата од член 17 на овој 
закон немаат историска, научна или културна вредно-
ст, ќе се увиштат согласно со прописите на Министер-
ството за внатрешни работи, во рок од шест месеци по 
истекот на рокот од член 7 на овој закон. 

Електронски обработената евиденција за матери-
јалите од член 16 на овој закон, кои се отстапуваат на 
Архивот на Македонија, се брише. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 19 

Со парична казна од 5.000,00 до 30.000,00 денари 
ќе се казни за прекршок подносителот на барањето за 
пристап и увид во личното досие кој ќе постапи спро-
тивно на член 12 став 2 на овој закон. 

Член 20 
Со парична казна од 20.000,00 до 50.000,00 денари 

ќе се казни за прекршок одговорно лице во Министер-
ството за внатрешни работи кое: 

- нема да постапи во рокот утврден во член 9 на 
овој закон и ќе даде неточни податоци и 

- ќе постапи спротивно на член 11 на овој закон. 
VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

рбјавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија",^ ќе'се применува една година од денот на 
влегувањето во сила. 
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2307. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за 
судовите ("Службен весник на Република Македони-
ја" број 36/95), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28 јуни 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За судија на Врховниот суд на Република Маке-
донија е избрана 

С,тефка Ристеска, судија на Апелациониот суд во 
Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-2857/1 Претседател 

28 јуни 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

2308. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и членовите 38 и 45 став 1 
од Законот за судовите Г Службен весник на Републи-
ка Македонија" број 36/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 јуви 2000 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАЦИОНИОТ 

СУД ВО СКОПЈЕ 

1. За претседател на Апелациониот суд во Скопје е 
избрана 

Филимена Маневска, судија на Апелациониот суд 
во Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-2858/1 Претседател 

28 јуни 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

2309. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и членовите 38 и 45 став 1 
од Законот за судовите ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" број 36/95), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 јуви 2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ 

СУД ВО ШТИП 
1. За претседател на Основниот суд во Штип е избран 
Николчо Лазаров, судија на Основниот суд во Штип. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-2859/1 Претседател 

28 јуви 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

2310. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за 
судовите ("Службен весник на Република Македони-
ја" број 36/95), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28 јуви 2000 година, донесе 

5 јули 2000 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД 

ВО ШТИП 
1. За судија на Основниот суд во Штип е избрана 
Јулијана Манчевска, адвокат од Штип. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-2860/1 Претседател 

28 јуни 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

ч д-р Саво Климовски, с.р. 

2311. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за 
судовите ("Службен весник на Република Македони-
ја" број 36/95), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28 јуви 2(300 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД 

СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
1. За судии на Основниот суд Скопје I - Скопје се 

избрани: 
Ленка Штерјова, стручен соработник во Врховниот суд 

на Република Македонија и 
Виолета Илиевска, адвокат од Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-2861/1 Претседател 

28 јуни 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

2312. -

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 Македони-
ја" број 36/95), Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28 јуви 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ТЕТОВО 
1. Од фувкцијата претседател на Основниот суд во 

Тетово се разрешува 
Сафет Хамзи, по негово 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. 07-2862/1 Претседател 

28 јуви 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

2313. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

("Службен весник на Република Македонија" број 
36/95), а во врска со Одлуката за определување на 
бројот на судиите во основните судови ("Службен вес-
ник на Република Македонија" број 6/96), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 28 
јуви 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНО-

ВНИОТ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на 
судија на Основниот суд во Крива Паланка. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / 
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2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнува-
ат условите предвидени во член 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги 
исполнува општите услови определени со закон за за-
сновање на работен однос во орган на државната уп-
рава, кој е дипломиран правник со положен правосу-
ден испит, кој ужива углед за вршење на судиската фу-
нкција и кој има работно искуство со потврдени резул-
тати на правни работи по полагањето на правосудни-
от испит над пет години), пријавите со потребните до-
кументи да ги поднесат до Републичкиот судски совет 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлука-
та во "Службен весник на Република Македонија". 

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија" и во весникот "Нова Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-2863/1 Претседател 

28 јуви 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

2314. 
Врз основа на член 103, став 2 од Законот за јавни-

те патишта ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 26/96 и 40/99), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27. 06. 2000 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ШТО СЕ ПЛА-
ЌА ЗА УПОТРЕБА НА АВТОПАТ И НЕГОВ ДЕЛ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надоместо-

кот за увотреба на автопат и негов дел што го плаќаат 
возилата регистрирани во Република Македонија (во-
зила со домашна регистрација) и возилата регистрира-
ни надвор од Република Македонија (возила со стран-
ска регистрација). 

Член 2 
Висината на надоместокот за употреба на автопат 

и негов дел за возилата од член 1 на оваа одлука се ут-
врдува врз основа на малопродажната цена на литар 
гориво МБ-98, во зависност од категоријата на вози-
лата и должината на делницата. 

Наплатата на надоместокот се врши во денари. 
Член 3 

Возилата што плаќаат надоместок за употреба на 
автопат и негов дел се распоредуваат во следните ка-
тегории и тоа: 

Прва категорија-моторни возила со максимална 
габаритна висина од 1,7 м. и максимална габаритна 
должина од 5,5 м. (патнички). 

Втора категорија" моторни возила со максимална 
габаритна висина од 3,3 м. и максимална габаритна 
должина од 9,5 м. (патнички возила со приколка, џи-
пови, комби и полутоварни возила). 

Трета категорија" моторни возила со максимална 
габаритна висина од 4,2 м. и максимална габаритна 
должина од 10,5 м. (џипови со приколка, полутоварни 
возила со приколка, комби возила со приколка, товар-
ни возила и автобуси). 

Четврта категорија-моторни возила со габаритна 
висина поголема од 4,2 м. и габаритна должина пого-
лема од 10,5 м. (товарни возила со приколка, автобуси 
и шлепери). 

Член 4 
Висината на надоместокот за возилата од прва ка-

тегорија во зависност од должината на делницата на 
автопатот се утврдува во следните износи: 

-Куманово-Миладиновци и обратно 0,750 литри 
-Скопје-Петровец " 0,540 
-Петровец-Велес " 1,200 
-Велес-Градско " 0,900 
-Скопје-Миладиновци " 0,540 
-Тетово-Гостивар " 0,700 
-Скопје-Тетово " 1,200 

Висината на надоместокот за возилата од втора 
категорија во зависност од должината на делницата на 
автопатот се утврдува во следните износи: 

-Куманово-Мил адиновци и обратно 1Д 30 литри 
-Скопје-Петровец " 0,800 " 
-Петровец-Велес " 1,800 " 
-Велес-Градско " 1,350 " 
-Скопј е-Мил адиновци " 0,800 " 
-Тетово-Гостивар " 1Д00 " 
-Скопје-Тетово " . 1,800 " 
Висината на надоместокот за возилата од трета ка-

тегорија во зависност од должината на делницата на 
автопатот се утврдува во следните износи: 

-Куманово-миладиновци и обратно 2,250 литри 
-Скопје-Петровец " 1,600 " 
-Петровец-Велес " 3,600 и 

-Велес-Градско " 2,700 " 
-Скопје-Миладиновци " 1,600 " 
-Тетово-Гостивар " 2,200 " 
-Скопје-Тетово " 3,600 " 
Висината на надоместокот за возилата од четврта 

категорија во зависност од должината на делницата на 
автопатот се утврдува во следните износи: 

-Куманово-Миладиновци и обратно 4,500 литри 
-Скопј е-Петровец " 3,200 " 
-Петровец-Велес " 7,200 " 
-Велес-Градско " 5,400 " 
-Скопје-Миладиновци " 3,200 " 
-Тетово-Гостивар " 4,400 " 
-Скопје-Тетово " 7,200 " 

Член 5 
Висината на надоместокот за употреба на автопат 

и негов дел се пресметува во денари со множење на 
количините од член 4 со малопродажната цена на ли-
тар гориво МБ-98. Усогласувањето на надоместокот 
се врши во рок од 5 дена по промена на малопродаж-
ната цена на гориво, доколку промената е над 10% во 
однос на последната утврдена цена на горивото. 

Член 6 
При пресметување на износите на надоместок се 

врши заокружување на износите од 1,00 до 4,99 денари 
на 5,00 денари, износите од 5,00 до 9,99 денари на 10,00 
денари. 

Член 7 
Усогласувањето на надоместокот со малопродаж-

ната цена на горивото го врши Фондот за магистрални 
и регионални патишта. 

Член 8 
Имателите на моторните возила можат да из-

вршат претплата за увотреба на наведените делници 
од автопатот на начин и услови што ги утврдува Фон-
дот за магистрални и регионални патишта. 

Член 9 
Средствата остварени од наплатата на надоместо-

кот утврден со оваа одлука, се приходи на Фондот за 
магистрални и регионални патишта и се уплатуваат на 
посебна сметка во Заводот за платен промет. 

Член 10 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, престану-

ва да важи Одлуката за висината на надоместокот за 
употреба на делниците од автопатот во Република 
Македонија за возилата регистрирани во Република 
Македонија ѓсо домашна регистрација) ("Сл. весник 
на РМ" бр. 41/96) и Одлуката за висината на надомес-
токот за употреба на делниците за автопат во Репу-
блика Македонија за возилата со странска регистра-
ција ("Сл. весник на РМ" бр. 43/96). 

Член И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 
1 . I 

Бр. 23-3151/1 Претседател на Владата 
27 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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2315. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 27.06.2000 
година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

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

2316. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 27.06.2000 
година, донесе 

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

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите, на Мини-
стерството за труд и социјална политика и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
4202 

4202 22 

4202221000 

Ковчези, куфери, 
несесери, аташе-
куфери, актен-
чанти, школски 
чанти, футроли за 
наочари, футроли 
за двогледи, фут-
роли за фото-апа-
рати, футроли за 
музички инстру-
менти, футроли 
за пушки, футро-
ли за пиштоли и 
слични контејне-
ри; патни торби, 
тоалетни торби, 
ранци, женски 
чанти, торби за 
купување, порт-
монеа за банкно-
ти, портмонеа за 
метални пари, 
футроли и кори-
ци за мапи или 
документи, таба-
кера кеси за ту-
тун, торби за 
алат, спортски 
торби, торби за 
шишиња, кутии 
за накит, кутии за 
пудра, кутии за 
прибор за јадење 
и слични контеј-
нери, од кожа или 
од вештачка ко-
жа, од фолии од 
пластични маси, 
од текстилни ма-
теријали, од вул-
канфибер или од 
картон, или це-
лосно или пре-
тежно прекриени 
со овие материја-
ли или со хартија 
-Ковчези, куфе-
ри, несесери, ата-
ше-куфери, ак-
тен-чанти, школ-
ски торби и слич-
ни контејнери: 
-Со надворешна 
површина од пла-
стични маси или 
од текстилни ма-
теријали: 
—Од пластични 
маси 
а) Рачни торби од 
пластика 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
4202 

4202 120000 

8471 

50 парч. 

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

Бр. 23-3148/1 , 
27 јуни 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 8471 300000 

Ковчези, куфери, 
несесери, аташе-
куфери, актен-
чанти, школски 
чанти, футроли за 
наочари, футроли 
за двогледи, фут-
роли за фото-апа-
рати, футроли за 
музички инстру-
менти, футроли 
за пушки, футро-
ли за пиштоли и 
слични контејне-
ри; патни торби, 
тоалетни торби, 
ранци, женски 
чанти, торби за 
купување, порт-
монеа за банкно-
ти, портмонеа за 
метални пари, фу-
троли и корици за 
мапи или доку-
менти, табакери, ѓ 

кеси за тутун, 
торби за алат, 
спортски торби, 
торби за шиши-
ња, кутии за на-
кит, кутии за пуд-
ра, кутии за при-
бор за јадење и 
слични контејне-
ри, од кожа или 
од вештачка ко-
жа, од фолии од 
пластични маси, 
од текстилни ма-
теријали, од вул-
канфибер или од 
картон, или це-
лосно или пре-
тежно прекриени 
со овие материја-
ли или со хартија. 
-Со надворешна 
површина од пла-
стични маси или 
од текстилни ма-
теријали: 
Машини за авто-
матска обработка 
на податоци и 
нивни единици; 
магнетни или оп-
тички читачи, ма-
шини за пресни-
мување на пода-
тоци на носители 
на податоци во 
кодирана форма 
и машини за об-
работка на такви 
податоци, неспо-
мнати или неоп-
фатени на друго 
место: 
-Портабл диги-
тални машини за 

1 парче 
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8471 50 

8471 50 90 00 
8471 60 

8471 60 40 00 
8471 60 50 00 
8471 60 90 00 

8471 70 

8471 70 51 00 

8471 70 53 00 

8471 80 

8471 8010 00 

8473 

8504 

8473 30 

8473 30 10 00 
8473 30 90 00 

8504 40 00 

8504 40" 30 00 

8517 

автоматска обра-
ботка на подато-
ци, со маса до 10 
кг, што се состо-
јат од најмалку 
една централна 
единица, тастату-
ра и дисплеј 
-Дигитални цент-
рални единици ос-
вен оние од тар. 
подброеви 8471 41 
и 8471 49, кои со-
држат или не со-
држат во исто Ку-
ќиште една или 
две од следниве 
единици: мемо-
риски единици, 
влезни .единици, 
излезни единици: 
-Друго 
-Влезни или из-
лезни единици, 
што содржат или 
не содржат мемо-
риски единици во 
исто Куќиште: 
—Печатари 
—Тастатури 
-Друго (мони-
тор, скенер) 
-Мемориски еди-
ници: 

Оптички, 
вклучувајќи и 
магнетно-оптич-
ки 

Хард диск 
драјв (хард диск 
дривес) 
-Други единици 
од машините за 
автоматска обра-
ботка на подато-
ци: 
-Периферни еди-
ници 
Делови и прибор 
(освен прекрива-
чи, куфери за ма-
шини и сл.) по-
годни за употреба 
исклучително или 
главно со маши-
ните од тар. број 
8469 до 8472: 
-Делови и прибор 
на машини од тар. 
број 8471: 
-Електронски 
-Други 
Електрични тран-
сформатори, ста-
тички конвертори 
(на пример, ис-
правувани) и ин-
дуктивни калеми: 
-Статички кон-
вертори (претво-
рувачи): 
—Модули за на-
појување од вид 
кои се употребу-
ваат кај машини-
те за автоматска 
обработка на по-
датоци 
Електрични апа-
рати за жична те-
лефонија или 
жична телегра-
фија, вклучувајќи 
жични телефон-
ски апарати со 
безжична слу-
шалка и телеко-
муникациски апа-

1 парче 

8517 50 

8517 50 90 00 

8524 

12 парчиња 

1 парче 
12 парчиња 

16 парчиња 

3 парчиња 

12 парчиња 

1 парче 

8524 91 

8524 91 10 00 

8543 

8543 89 
8543 89 90 00 

рати за жични 
системи со носеч-
ка струја или 
дигитални линис-
ки системи; 
видеофони: 
-Телефонски апа-
рати (телефони); 
видеофони: 
-Други апарати, 
за жични системи 
со носечка струја 
или за дигитални 
линиски системи: 
-Други (модеми, 
мрежни картич-
ки) 
Плочи, ленти и 
други снимени 
подлоги со звучни 
или други слични 
феномени, вклу-
чувајќи матрици 
и галвански отпе-
чатоци за произ-
водство на плочи, 
освен производи-
те од Глава 37: 
- З а репродукција 
на појави освен на 
звук или слика: 
—Со снимени по-
датоци или про-
грами, од вид кои 
се употребуваат 

' со машини за ав-
томатска обра-
ботка на подато-
ци 
Електрични ма-
шини и апарати 
со посебни функ-
ции, неспомнати 
ниту опфатени на 
друго место во 
оваа глава: 
-Акцелатори на 
честитки: 
-Друго: 
—Друго (звучни 
картички) 

17 парчиња 

3 парчиња 

2 парчиња 

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

1 парче 
1 парче 

Бр. 23-3147/1 
27 јуни 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

4 парчина 

2317. 
Врз основа на член 184 од Царинскиот закон 

("Службен весник на РМ" бр. 21/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 27.06.2000 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА К О Ј А МОЖЕ 

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

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Македон-
ска информативна агенција МИА и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
8471 Машини за авто-

матска обработка 
на податоци и 
нивни единици; 
магнетни или оп-
тички читачи, ма-
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8471 30 0000 

8471 30 00 00 

8471 50 ?0 00 

8471 60 

8471 60 50 00 

8471 60 90'00 

8471 70 

8471 7053 00 

8542. 

854219 

8542 19 10 00 

8542 19 55 00 

шини за пресни-
мување на пода-
тоци на носители 
на податоци во 
кодирана форма 
и машини за об-
работка на такви 
податоци, не-
спомнати или не-
опфатени на дру-
го место: 
-Портабл диги-
тални машини за 
автоматска обра-
ботка на подато-
ци, со маса до 10 
кг, што се состо-
јат од најмалку 
една централна 
единица, тастату-
ра и дисплеј 
-Други дигитални 
машини за авто-
матска обработка 
на податоци: 
а) Делови и при-
бор електронски 
-Портабл диги-
тални машини за 
автоматска обра-
ботка на подато-
ци, со маса до 10 
кг, што се состо-
јат од најмалку 
една централна 
единица, тастату-
ра и Дисплеј 
-Други дигитални 
машини за авто-
матска обработка 
на податоци: 
-Друго 
а) Дигитални цен-
трални единици 
-Влезни или из-
лезни единици, 
што содржат или 
не содржат мемо-
риски единици во 
исто Куќиште: 
—Тастатури 
/"глувче 7 
-Друго 
а) Влезно излезни 
единици - мони-
тор 
-Мемориски еди-
ници: 

Хард диск 
драјв (хард диск 
дривес) 
Електронски ин-
тегрирани кола и 
микро-склопови: 
-Монолитни диги-
тални интегрира-
ни кола: 
-Друго, вклучу-
вајќи кола добие-
ни со комбинаци-
ја на биполарна и 
МОС технологија 
(Б-ИМОС техно-
логија): 
—Мемории (Д-
РАМс; С-РАМс; 
цацхе-РАМс; 
ЕПРОМс; 
Е2ПРОМс; 
ФЈТАСХ 
Е2ПРОМс; 
РОМс; ЦАМс; 
ФИФОс; ЛИФОс; 
идр.) 

; а) Мемории 
-Микропроцесори 

1 парче 

Гпарче 

1 парче 

1 парче 

4 парчиња 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-3149/1 
27 јуни 2000 година 

Скопје 

2318. 
Врз основа на член 52, точка 7 од Законот против 

ограничувањата на конкуренцијата ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 80/99), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 23 мај 
2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДДЕЛОТ З А 

ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ ВО МОНОПОЛСКАТА 
УПРАВА 

1. За член на Одделот за донесување одлуки во 
Монополската управа се именува Лидија Костовска, 
досегашен советник на министерот за трговија - шеф 
на Кабинетот на министерот. 

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

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

Бр. 17-2636/2 
23 мај 2000 година 

Скопје 

2319. -

Врз основа на член 52, точка 7 од Законот против 
ограничувањата на конкуренцијата ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 80/99), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 23 мај 
2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДДЕЛОТ З А 

ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ ВО МОНОПОЛСКАТА 
УПРАВА 

1. За член на Одделот за донесување, одлуки во 
Монополската управа се именува Розана Банковска, 
досегашен шеф на Кабинетот на градоначалникот на 
Општина Чаир. 

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

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

Бр. 17-2636/3. 
23 мај 2000 година 

Скопје ' 

2320. 
Врз основа на член 52, точка 7 од Законот против 

ограничувањата на конкуренцијата ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 80/99), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 23 мај 
2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДДЕЛОТ З А 

ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ ВО МОНОПОЛСКАТА 
УПРАВА 

1. За член на Одделот за донесување одлуки во 
Монополската управа се именува Горѓи Бајлозов, до-
сегашен директор на приватното трговско претприја-
тие "Бајком" - Скопје. 

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

2 парчиња 
1 парче 

Бр. 17-2636/4 
23 мај 2000 година 

Скопје 

., Претседател.на Владата 
" наРеџуфшка Македонија, 
! Љубчо Георгиевски, с.р! 
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2321. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за 

органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО 
ЗА ТРГОВИЈА 

1. Се разрешува Јасмина Телевска од должноста 
потсекретар во Министерството за трговија, поради 
заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-2640/2 Претседател на Владата 
23 мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2322. "" 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за 

органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА 
1. Се разрешува Лидија Костовска од должноста 

советник на министерот за трговија - шеф На 
Кабинетот на министерот, поради заминување на 
друга должност. 

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

Бр. 17-2639/2 Претседател на Владата 
23 мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2323. 
Врз основа на член 52, точка 3 од Законот против 

ограничувањата на конкуренцијата ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 80/99), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 23 мај 
2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА МОНОПОЛСКАТА 

УПРАВА 
1. За директор на Монополската уврава, орган во 

состав на Министерството за трговија, се именува Јас-
мина Телевска, досегашен потсекретар во Министер-
ството за трговија. 

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

Бр. 17-2638/2 Претседател на Владата 
23 мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
2324. " 

Врз основа на член 30, став 2 и 8 од Законот 
против ограничувањата на конкуренцијата ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 80/99), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 23 
мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 

ЗА МОНОПОЛИ 
1. За членови на Комисијата за монополи се име-

нуваат: 
. - Илиј^ Андонов, ,претседател на Стопанска инте-

- д-р Неџби Весели, раководител на Комерцијален 
сектор во "КОКО" - "Годел" - Скопје, 

- д-р Родна Живковска, доцент на Правниот фа-
култет - Скопје, 

- д-р Љубомир Кекеновски, доцент на Економски-
от факултет - Скопје, 

- Симеон Петровски, советник во Уставниот суд на 
Република Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 1 јули 2000 
година. 

Бр. 17-2637/2 Претседател на Владата 
23 мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2325. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за 

органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА ТРГОВИЈА 
1. Лидија Костовска, член на Одделот за донесува-

ње одлуки во Монополската управа, се назначува за 
советник на министерот за трговија. 

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

Бр. 17-2636/5 Претседател на Владата 
23 мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2326. 
Врз основа на член 153, став 4 од ,Законот за 

органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ 

З А ТРГОВИЈА 
1. Розана Банковска, член на Одделот за донесува-

ње одлуки во Монополската управа, се назначува за 
советник на министерот за трговија. 

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

Бр. 17-2636/6 Претседател на Владата 
23 мај 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2327. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за 

органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23 мај 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА ТРГОВИЈА 
1. Ѓорѓи Бајлозов, член на Одделот за донесување 

одлуки во Монополската уврава, се назначува за со-
ветник на министерот за трговија. 

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

Бр. 17-2636/7 Претседател на Владата 
23 мај 2000 година ч на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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2328. 
Врз основа на член 10, од Законот за основање 

Центар за образование на кадри за областа на безбед-
носта ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 27/95), а во врска со член 2 од Законот за оства-
рување на предвремена пензија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 37/2000 и 41/2000), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 14 јуни 2000 година, донесе -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА Ц Е Н Т А Р О Т З А О Б Р А З О В А Н И Е НА 

КАДРИ З А О Б Л А С Т А НА Б Е З Б Е Д Н О С Т А 
СКОПЈЕ 

1. Божидар Кулевски, се разрешува од должноста 
директор на Центарот за образование и кадри за об-
ласта на безбедноста - Скопје, поради исполнување на 
условите за остварување на предвремена пензија. 

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

Бр. 17-3007/2 Претседател на Владата 
14 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2329. 
Врз основа на член 23, став 1 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14 јуви 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТО-

ПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ З А СПОРТ ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За директор на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со објектите за спорт во сопственост на Ре-
публика Македонија се именува Владимир Огненов-
ски, дипл. правник - в.д. директор на ова јавно прет-
пријатие. 

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

Бр. 17-3061/1 Претседател на Владата 
14 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2330. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 јуви 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИС-
КОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За членови на Одборот за контрола на матери-
јално-финансиското работење на Јавното претприја-
тие за стопанисување со објектите за спорт во соп-
ственост на Република Македонија се именуваат: 

- Златко Алексов, дипл. економ, вработен во Фон-
дот за здравствено осигурување, 

- м-р Јордан Арсов, републички советник во Вла-
дата на Република Македонија, 

- Азири Бари, дипл. економист, 
- Сашо Митров, дипл. економист, вработен во ПП 

"Ал Имплекс" - Скопје, 
- Кире Трендафиловски, помошник на директорот 

на АД за телекомуникации "Македонски Телекомуни-
кации" во државна сопственост - Скопје. 

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

Бр. 17-3062/1 Претседател на Владата 
14 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2331. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното пра-

вобранителство ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 47/97), а во врска со член 2 од Законот 
за остварување на предвремена пензија ("Службен ве-
сник на Република Македонија" бр. 37/2000 и 41/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14 јуни 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА 

ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ОХРИД 

1. Димитри Панџакоски се разрешува од функци-
јата заменик на јавниот правобранител на Република 
Македонија за подрачјето на Охрид, поради исполну-
вање на условите за остварување на предвремена пен-
зија. 

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

Бр. 17-3063/1 Претседател на Владата 
14 јуви 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2332. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното пра-

вобранителство ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 47/97), а во врска со член 2 од Законот 
за остварување на предвремена пензија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 37/2000 и 
41/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14 јуни 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА 

ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАЗА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ГОСТИВАР 
1. Витомир Матески се разрешува од функцијата 

заменик на јавниот правобранител на Република Ма-
кедонија за подрачјето на Гостивар, поради исполну-
вање на условите за остварување на предвремена пен-
зија. 

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

Бр. 17-3064/1 Претседател на Владата 
14 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2333. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното пра-

вобранителство ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 47/97), а во врска со член 2 од Законот 
за остварување на предвремена пензија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 37/2000 и 
41/2000), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14 јуни 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЕЛЕС 
1. Злате Лозаноски се разрешува од фувкцијата за-

меник на јавниот правобранител на Република Маке-
донија за подрачјето на Велес, поради исполнување на 
условите за остварување на предвремена пензија. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3065/1 Претседател на Владата 
14 јуви 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2334. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за ор-

ганите на увравата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14 јуви 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА СТОПАНСТВО 
1. За советник на министерот за стопанство се на-

значува Тодор Новковски, самостоен советник во Ми-
нистерството за стопанство. 

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

Бр. 17-3069/2 Претседател на Владата 
14 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2335. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за орга-

ните на увравата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14 јуви 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА СТОПАНСТВО 

1. За советник на министерот за стопанство се на-
значува Костадин Јованов, дипломиран рударски ин-
женер. 

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

Бр. 17-3070/2 Претседател на Владата 
14 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2336. 
Врз основа на член 158, став 3 од Законот за 

органите на увравата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), а во врска со член 2 од Законот за 
остварување на предвремена пензија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 37/2000 и 41/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14 јуни 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБ-
ЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ФИНАНСИИ 

1. Се разрешува Константин Поповски од долж-
носта републички советник во Министерството за фи-
нални, поради исполнување на условите за оства-
рување на предвремена пензија, заклучно со 30.06.2000 
година. 

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

Бр. 17-2772/2 Претседател на Владата 
. 14 јуви 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2337. 
Врз основа на член 29, став 3 од Одлуката за 

основање на Служба за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на СРМ" бр. 37/98 и 45/98), а во врска со член 2 од За-
конот за остварување на предвремена пензија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
37/2000 и 41/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14 јуви 2000 година, донесе 

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

НА ДИРЕКТОРОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И 
ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува Трајко Кикерковски од должноста 
помошник на директорот на Службата за општи и за-
еднички работи на Владата на Република Македонија, 
поради исполнување на условите за остварување на 
предвремена пензија, заклучно со 30.06.2000 година. 

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

Бр. 17-2838/2 Претседател на Владата 
14 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2ЗЗ8. 
Врз основа на член 158, став 3 од Законот за ор-

ганите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), а во врска со член 2 од Законот за 
остварување на предвремена пензија ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 37/2000 и 41/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14 јуни 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува Стојанка Најденовска од должно-
ста републички советник во Владата на Република 
Македонија, распоредена на работа во Министерство-
то за финансии, поради исполнување на условите за 
остварување на предвремена пензија, заклучно со 
30.06.2000 година. 

2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македониј а". 

Бр. 17-2944/2 Претседател на Владата 
14 јуви 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2ЗЗ9. 
Врз основа на член 46, став 5 од Законот за 

Владата на Република Македонија ("Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и "Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94 и 63/98), а во врска со член 2 од 
Законот за остварување на предвремена пензија 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
37/2000 и 41/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14 јуви 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕ-
НИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВО ВО ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува Еврипид Ричковски од должноста 
заменик на секретарот на Секретаријатот за законо-
давство на Владата на Република Македонија, поради 
исполнување на условите за остварување на предвре-
мена пензија, заклучно со 30.06.2000 година. 
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2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник 
на Република Македонија". 

Бр. 17-3106/1 Претседател на Владата 
у 14 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2340. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за ор-

ганите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14 јуни 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Ѓорѓи Неделковски, се разрешува од должноста 
помошник на министерот за внатрешни работи. 

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

Бр. 17-3047/2 Претседател на Владата 
14 јуни 2000 година на Република Македонија, 

, Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2341. 
Врз основа на член 153, став 4 од Законот за ор-

ганите на управата ("Службен весник јна СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14 јуни 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За помошник на министерот за внатрешни рабо-
ти се назначува Живко Гацоски, командир на Одделе-
ние во ПС за безбедност на патниот сообраќај во 
ГУВР - Скопје. 

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

Бр. 17-3048/2 Претседател на Владата 
14 јуни 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2342. 
Врз основа на член 31 од Законот за ученички и 

студентски стандард ("Службен весник на РМ" бр. 
37/98), министерот за образование, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЕМ И 
СМЕСТУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ВО ДРЖАВ-
НИТЕ СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се уредуваат условите, начинот 

и постапката за прием, сместување и исхрана на сту-
дентите во државните студентски домови во Републи-
ка Македонија. 

Член 2 
Приемот на студентите во државните студентски 

домови се врши врз основа на Конкурс кој го објавува 
Министерството за образование. 

Член 3 
Распределбата на бројот на местата во студент-

ските домови се утврдува за секој факултет врз основа 
на: 

а) бројот на студентите кои конкурираат и ги ис-
полнуваат условите на овој правилник; 

б) вкупниот број на расположиви места за сместу-
вање. 

2. КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ 
ВО СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ 

Член 4 
Во државните студентски домови се примаат ре-

довни студенти од Универзитетот "Св. Кирил и Мето-
диј" - Скопје и Универзитетот "Св. Климент Охрид-
ски" - Битола, државјани на Република Македонија, 
кои студираат надвор од постојаното место на живее-
ње. 

Во студентските домови може да бидат примени на 
сместување и исхрана студенти стипендисти на Влада-
та на Република Македонија, стипендисти на страни 
влади и фондации и други определени категории ко-
рисници, за кои согласност дава Министерството за 
образование. 

Член 5 
Право да конкурираат за сместување и исхрана во 

државните студентски домови имаат: 
1. Редовни студенти на факултетите кои имаат по-

малку од 8 семестри (виши школи), а не повторувале 
студиска година; 

2. Редовни студенти на факултетите кои имаат 8 
семестри, а не повторувале повеќе од 1 студиска годи-
на; 

3. Редовни студенти на факултетите кои имаат над 
8 семестри, а не повторувале повеќе од 2 студиски го-
дини; 

4. Редовни студенти кои имаат склучено брак, има-
ат право да учествуваат на Конкурсот под услови ут-
врдени во точките 1,2 и 3 од овој член. 

Член 6 
Студентите кои по втор пат запишале иста судис-

ка година немаат право на сместување и исхрана во 
државните студентски домови. 

Студентите запишани по втор пат како апсолвенти 
немаат право на сместување и исхрана во студентски-
те домови. 

Студентите кои дипломирале на еден факултет, а 
се запишани повторно на друв факултет, немаат право 
на сместување и исхрана во студентските домови. 

Член 7 
Немаат право на сместување и исхрана студенти 

кои го нарушувале куќниот ред на домот, а за што им 
е изречена воспитна мерка забрана на користење ус-
луги во студентскиот дом, за време определено во из-
речената воспитна мерка. 

Член 8 
Немаат право на сместување и исхрана студентите 

кои не ги измириле обврските кон студентскиот дом. 
Член 9 

Основни критериуми за прием на студентите во 
државните студентски домови се: 

1. Успех во студирањето; 
2. Редовност во студирањето; 
3. Семејно-материјална положба на студентот; 
4. Оддалеченост од местото на живеење. 
Кандидатите по сите критериуми може да добијат 

максимум 100 бода. 
Член 10 

По основ на покажан успех, бодирањето се врши 
по следната формула: 

- просечна оценка помножена со бројот на поло-
жени испити, поделена со вкупниот 6poj на испити на 
факултетот и така добиениот резултат се множи со 3. 

Просечна оценка х број на положени испити ХЗ 
Вкупен број на испити на факултетот 

Максимум бодови по основ на покажан успех изне-
сува 30 бода. 
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Член 11 
По основ на редовност во студирањето може да се 

добие максимум 50 бода и тоа: 
- студенти од 4-та година, кои сите години ги 

имаат завршено редовно, добиваат 50 бода; 
- студенти кои се 3-та година и кои сите години ги 

имаат завршено редовно, добиваат 40 бода; 
- студенти кои се од 2-ра година и кои 1-ва година 

ја имаат завршено редовно, добиваат 30 бода; 
- студентите кои се 1-ва година во тековната годи-

на, по основ на редовност добиваат 15 бода. 
Студентите кои во текот на студирањето губеле 

година, за секоја изгубена година им се одземаат по 10 
бода. 

Член 12 
По основ на семејно-материјална положба на , сту-

дентот, бодовите се утврдуваат во зависност од прима-
њата на семејството, односно по член на семејство во 
однос на просечно исплатената плата во стопанството 
на Република Македонија во последните три месеци. 

По овој основ се добиваат најмногу 10 бода. До-
колку примањата по член на семејството се до 35% од 
просечно исплатената плата во стопанството, канди-
датот добива максимум 10 бода, доколку истите се над 
75%, тогаш истиот не добива бодови по тој основ. Со 
градација се добиваат следните бодови: 

-до 35% 10 бода 
-од 35% до 45% 8 бода 
- од 46% до 55% 6 бода 
- од 56% до 65% 4 бода 
- од 66% до 75% 2 бода 
-над 75% 0 бода 

Член 13 
Доколку во потесното семејство на кандидатот 

има член кој студира или учи надвор од местото на 
живеење, кандидатот добива дополнителни бодови и 
тоа: 

- за 1 ученик-студенти 1 бод 
- за 2 ученика-студенти 3 бода 
- за 3 и повеќе ученици-студенти 5 бода 

Член 14 
По основ на оддалеченост од местото на живеење 

се добиваат следните бодови: 
- до 50 км 0 бодови 
- од 51 до 100 км 1 бод 
- од 101 до 150 км 3 бода 
- над 150 км 5 бода 

Член 15 
За новозапишаните студенти од 1-ва година, наме-

сто редовноста во студирањето и успех во студирање-
то, ќе се пресметуваат бодови од успехот во средното 
образование и бодови од квалификационите испити. 
Бодовите од успехот во средното образование и ква-
лификационите испити, студентите се должни да ги 
приложат од соодветниот факултет во вид на бодовна 
листа каде истите се примени. 

При бодирањето се зема просечната оценка од 
средното образование помножено со 10, при што се 
добиваат максимум 50 бода и за секои освоени 4 бода 
на квалификациониот испит се пресметува по 1 бод, 
при што по тој основ може да се добијат максимум 25 
бода. 

Член 16 
Право на исхрана во државните студентски домо-

ви имаат студентите под услови кои се определени за 
нивно сместување. 

3. ПОСТАПКА ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ 
Член 17 

Конкурсот за прием на студентите во државни сту-
дентски домови се распишува најдоцна до 18.06. во те-
ковната година и трае 20 дена. 

Студентите кои првпат се запишуваат на факулте-
тите, документите по конкурсот ги поднесуваат од 11-
20 септември. 

Член 18 
Конкурсот го распишува Министерството за обра-

зование врз основа на расположивите капацитети на 
секој дом пооделно, за што студентските домови до 
Министерството доставуваат број на расположиви ка-
пацитети по структура и квалитет. 

Во Конкурсот се определуваат: 
- услови за учество на Конкурсот; 
- документи кои се поднесуваат; 
- рок за поднесување на документите, и 
- рок за сместување. 

Член 19 
Студентите кои ќе конкурираат ги поднесуваат 

следните документи: 
- Молба, специјален образец; 
- Потврда за редовност и успех во студирањето; 
- Изјава на родителот-старателот за надоместок на 

неподмирените трошоци за сместување и исхрана; 
- Изјава дека ги прифаќаат одредбите од правил-

никот за куќниот ред на домот; 
- Студентите - брачни другари покрај останатите 

документи поднесуваат и извод од матичната книга на 
венчани. 

Новозапишаните студенти од 1 година наместо до-
кументите од алинеја 2 на овој член, доставуваат пот-
врда за вкупниот број бодови од квалификациониот 
испит и успехот во средното образование. 

4. ОРГАНИ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО 
СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ 

/ 
Член 20 

Приемот на студентите во студентските домови го 
врши Комисијата формирана од министерот за образ-
ование, Комисијата е составена од: 

- 2 претставника од Сојузот на студентите од Уни-
верзитетот; 

- 1 претставник од Универзитетот, и 
- 2 претставника од Министерството за образова-

ние. 
Член 21 

Комисијата ги има следните права и обврски: 
- распределува места по факултети и виши школи; 
- утврдува ранг-листа на примени студенти по фа-

култети и виши школи; 
- решава по приговори; 
- утврдува конечна листа на примени студенти; 
- поднесува извештај за својата работа до министе-

рот за образование и Управниот одбор на Домот; 
- врши и други работи во согласност со овој пра-

вилник. 
Член 22 

По завршувањето на Конкурсот, а врз основа на 
поднесените документи и расположивите места, коми-
сијата за прием врши распределба на места по факул-
тетите и вишите школи, најдоциа 20 дена по истекот 
на конкурсниот рок за прием на документи. 

Од вкувниот број Комисијата обезбедува 20-30% 
места за студентите кои прв пат ќе бидат запишани на 
факултетите и вишите школи. 

Распределбата на легла по факултетите се врши 
согласно бројот на пријавените кандидати и бројот на 
леглата, одделно за женски и одделно за машки места 
според следната формула: 

Вкупно пријавени кандидати - машки = % 
Вкупно машки места 

Член 23 
По завршувањето на Конкурсот, службите од сту-

дентските домови ги обработуваат податоците и сог-
ласно овој правилник предлагаат ранг-листа на приме-
ни студенти. 

Член 24 
Комисијата за прием на студенти ги прима обрабо-

тените документи од архивата на домот и ја контроли-
ра нивната комплетиост и навременост. Согласно кри-
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териумите од овој правилник се утврдува целосна 
ранг-листа на сите пријавени кандидати. 

Оваа листа се објавува на Огласната табла на сту-
дентскиот дом најдоцна за 20 дена од последниот ден 
на завршување на конкурсните рокови за доставување 
на документите, односно за прв пат запишаните сту-
денти во 1-ва година до 20.09. во тековната година. 

Незадоволните кадидати имаат право на приговор 
до Комисијата за прием во рок од 3 дена од денот на 
објавувањето на ранг-листата. 

Комисијата за прием врз основа на приговорите ги 
преиспитува податоците во документите на соодвет-
ните студенти - кандидати согласно критериумите и ја 
објавува конечната листа на примени студенти за на-
редната учебна година. 

5. СМЕСТУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ВО 
СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ 

Член 25 
Сместување на студентите во студентските домови 

трае од 1 до 10 септември, а за студентите од прва година 
кои прв пат се запишале на високообразовните ор-
ганизации, рокот за сместување е од 1 до 10 октомври. 

Член 26 
При сместувањето, студентите се должни да дос-

тават доказ дека се редовни студенти, односно дека за-
пишале година на студии. 

Студентите кои годината ја занишале условно, 
должни се најдоцна до месец февруари во тековната 
година да достават потврда за запишана наредна годи-
на, како би го задржале статусот на корисник. 

Испразнетите места ќе се пополнуваат со студен-
ти од листата на чекање кои ги исполнуваат условите 
во овој правилник. 

Член 27 
Доколку во студентските домови останат слободни 

капацитети, истите можат да се пополнуваат со сту-
денти кои ,не ги исполнуваат условите по овој правил-
ник, со тоа што ќе ја плаќаат полната економска цена 
за сместување и исхрана. 

6. ЦЕНА ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА 
Член 28 

Цената за сместување и исхрана во студентските 
домови се утврдува врз основа на реалните трошоци 
утврдени со нормативи и стандарди за овој вид услуги. 

Висината на цената за сместување и исхрана ја 
предлага Управниот одбор на Студентскиот дом, а ја 
утврдува министерот за образование. 

Партиципацијата во цената за сместување и исхра-
на на студентите во студентските домови ја определу-
ва министерот за образование, во зависност од мате-
ријалните можности на Република Македонија утвр-
дени со Буџетот за секоја календарска година. 

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 29 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 18-2113/1 Министер, 
13 јуви 2000 година проф. д-р. Гале Галев, с.р. 

Скопје 

2343. 
Врз основа на член 31, став 2 од Законот за уче-

нички и студентски стандард ("Службен весник на 
РМ" бр. 37/98), Министерот за образование, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЕМ И СМЕС-
ТУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ДРЖАВНИТЕ УЧЕ-
НИЧКИ ДОМОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се уредуваат условите, начинот 
и постапката за прием сместување и исхрана на учени-
ците во државните ученички домови во Република 
Македонија. 

Член 2 
Приемот на учениците во државните ученички до-

мови се врши врз основа на Конкурс КОЈ го објавува 
Министерството за образование. 

II. КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ 
ВО УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ 

ЧленЗ 
Во државните ученички домови се примаат редов-

ни ученици од државните средни училишта, државјани 
на Република македонија, кои учат надвор од постоја-
ното место на живеење. 

Во ученичките домови може да бидат примени на 
сместување и исхрана ученици стапендисти на Влада-
та на Република Македонија, стипендисти на странски 
влади и фондации и други определени категорни ко-
рисници, за кои согласност дава Министерството за 
образование. 

Член 4 
Право да конкурираат за сместување и исхрана во 

државните ученички домови имаат ученици кои учат 
во државните средни училишта. 

Член 5 
Учениците кои повторувале година го губат пра-

вото на сместување и исхрана во државните ученички 
домови. 

Член 6 
Немаат право на сместување и исхрана учениците 

кои го нарушувале куќниот ред на домот, а за што им 
е изречена воспитна мерка забрана на користење ус-
луги во ученичкиот дом, за време определено во изре-
чената воспитна мерка, но најмногу до една година. 

Член 7 
Немаат право на сместување и исхрана учениците 

кои не ги измириле обврските кон ученичкиот дом, 
последователно за два месеци. 

Член 8 
Основни критериуми за прием на учениците во др-

жавните ученички домови се: 
1. Успех и редовност во учењето од претходната 

година, 
а) поведение во учењето, 
2. Семејно-материјална положба на ученикот, 
3. Оддалеченост од местото на живеење. 
Кандидатите по сите критериуми може да добијат 

максимум до 100 бода. 
Член 9 

По основ на покажан успех и поведение од претхо-
дната година бодирањето се врши на следниот начин: 

Успех: Поведение во училиштето: 
-одличен 40 бода -примерно 20 бода 
- мн. добар 25 бода - добро , 10 бода 
- добар 10 бода - незадоволително 0 бода 

Максимум бодови по основ на покажан успех и по-
ведение изнесува 60 бода. 

Доколку на ученикот му е изречена воспитна мер-
ка нисмена опомена или опомена пред отстранување, 
му се одземаат 10 бода од вкупниот збир на бодовите 
(успех и поведение). 

Член 10 
По основ на редовност во учењето може да се до-

бие максимум 20 бода и тоа: 
- ученици од 4-та година, кои сите години ги имаат 

завршено редовно, добинаат 20 бода; 
- ученици кои се 3-та година и кои сите години ги 

имаат завршено редовно, добиваат 15 бода; 
- учениците кои се од 2-ра година и кои 1-ва година 

ја имаат завршено редовно, добиваат 10 бода; 
- учениците кои се 1-ва година во тековната годи-

на, по основ на редовност добиваат 5 бода. 
Член И 

По основ на семејно-материјална положба на уче-
никот, бодовите ;се утврдуваат, во зависно,ст од при-
мањата на семејството, односнотџочлен насемејство 
во однос на просечно исплатената плата во стопан-
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ството на Република Македонија во последните три 
месеци. 

По овој основ се добиваат најмногу 10 бода. До-
колку примањата по член на семејството се до 35% од 
просечно исплатената плата во стопанството, канди-
датот добива максимум 10 бода. Доколку истите се 
над 75%, тогаш истиот не добива бодови по тој основ. 
Со градација се добиваат следните бодови: 

-до 35% 10 бода 
-од 35% до45% 8 бода 
- од 46% до 55% 6 бода 
-од56% до65% 4бода 
- од 66% до 75% 2 бода 
-над 75% 0 бода 

Член 12 
Доколку во потесното семејство на кандидатот има 

член кој студира или учи надвор од местото на жи-
веење, кандидатот добива дополнителни бодови и тоа: 

- за 1 ученик-студент 1 бод 
- за 2 ученика-студенти 3 бода 
- за 3 и повеќе ученици-студенти 5 бода 

- Член 13 
По основ на оддалеченост од местото на живеење 

се добиваат следните бодови: 
- до 50 км 0 бодови 
- од 51 до 100 км 1 бод 
- од 101 до 150 км 3 бода 
- над 150 км 5 бода 

Член 14 
За новозапишаните ученици од 1-ва година во сре-

дното образование наместо редовноста во учењето и 
успех во учењето, ќе се пресметуваат бодови од успех 
и поведението во основното образование. Бодовите од 
успехот во основното образование, учениците се дол-
жни да ги приложат од соодветното училиште во вид 
на бодовна листа каде што се примени. 

Критериумите за прием на учениците од овој пра-
вилник не важат за учениците во ученичките домови 
во основните училишта и специјалното средно образо-
вание. 

Член 15 
Поголем број на ученици на исхрана од сместувач-

киот капацитет на домот може да се организира во 
согласност со Министерството за образование. 

III. ПОСТАПКА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ 

Член 16 
Конкурсот за прием на ученици во државните уче-

нички домови се распишува по правило заедно со Кон-
курсот за учениците од училиштата за средно образо-
вание. 

Учениците кои престојувале во претходната годи-
на (стари корисници) молбите комплетирани треба да 
ги достават до 30.06. во ученичкиот дом каде што бара 
сместување. 

Учениците кои првпат се запишуваат во училиш-
тата, документите по Конкурсот ги поднесуваат до 
03.07. во тековната година, односно до пополнување 
на слободните места. 

Предност за престој во ученичките домови имаат 
учениците од прва година, а доколку останат слободни 
капацитети и учениците од втора, трета и четврта го-
дина кои прв пат конкурираат за прием во домот. 

Член 17 
Конкурсот го распишува Министерството за обра-

зование врз основа на расположивите капацитети на 
секој дом одделно , за што ученичките домови до Ми-
нистерството доставуваат број на расположливи капа-
цитети по структура и квалитет. 

Во Конкурсот се определуваат: 
- услови за учество на Конкурсот; 

- документи кои се поднесуваат; 
- рок за поднесување на документите, и 
- рок за сместување. 

Член 18 
Учениците кои ќе конкурираат ги поднесуваат 

следните документи: 
- молба, специјален образец, таксирана според За-

конот (обрасците се добиваат во домот), комплетна 
пополнета и дополнета со сите други документи сог-
ласно упатството во документите: 

- потврда од училиштето дека е редовен ученик; 
- договор со родителот-старателот за користење 

услуги, потпишан лично пред овластените работници 
во домот или потпишан и заверен кај нотар во место-
то на живеење; 

- фото копија од свидетелството од претходната 
година; 

- две фотографии (3x2); 
- медицинска белешка; , 

. - изјава дека ги прифаќаат одредбите од правилни-
кот за куќниот ред на домот. 

IV. ОРГАНИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО 
УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ 

Член 19 
Приемот на учениците во ученичките домови го 

врши Комисија составена од 2 воспитувачи, 1 член од 
Министерството за образование кој го именува минис-
терот и директорот на Домот кој е и нејзин претседа-
тел. 

Член 20 
Комисијата ги има следните права и обврски: 
- врши прием, контрола и обработка на молбите; 
- утврдува листа на примени ученици; 
- поднесува извештај за својата работа до Советот 

на воспитувачите; 
- врши и други работи во согласност со овој пра-

вилник. 

Член 21 
Листата на примените ученици се објавува на огла-

сна табла на ученичкиот дом најдоцна за 5 дена од по-
следниот ден на завршување на конкурсните рокови 
за доставување на документи, односно до 08.07. и нај-
доцна до 28.08. за кандидати што покасно конкурира-
ле. 

Незадоволните кандидати имаат право на приго-
вор до Советот на воспитувачите во рок од 3 дена од 
денот на објавувањето на листата. 

Советот на воспитувачите е должен да донесе ре-
шение по приговорот во рок од осум дена од приемот 
на приговорот. 

Решението по приговорот е дефинитивно. 
Советот на воспитувачите врз основа на пригово-

рите ги преиспитува податоците во документите на 
соодветните ученици - кандидата согласно критериу-
мите и ја објавува листата на примени ученици за на-
редната учебна година. 

V. СМЕСТУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО 
УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ 

Член 22 
Сместувањето на учениците во ученичките домови 

почнува од 31.08. до 05.09. во тековната година. 

Член 23 
Испразнетите места ќе се пополнуваат со ученици 

од листата на чекање кои ги исполнуваат условите по 
овој правилник. 

Член 24 
Доколку во ученичките домови останат слободни 

капацитети, истите можат да се пополнуваат со учени-
ци кои не ги исполнуваат условите по овој правилник, 
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со тоа што ќе ја плаќаат полната економска цена за 
сместување и исхрана. 

Слободните капацитети во ученичките домови мо-
же да се пополнуваат и со студенти кои ги исполнува-
ат условите од Правилникот за прием на студентите и 
овој правилник, согласно објавените конкурси после 
05.09. во тековната година, при што предност имаат 
студенти од прва година. 

За примените студенти во ученичките домови важи 
куќниот ред од домот каде што студентот е примен. 

VI. ЦЕНА ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА 
Член 25 

Цената за сместување и исхрана во ученичките до-
мови се утврдува врз основа на реалните трошоци ут-
врдени со нормативи и стандарди за овој вид услуги. 

Висината на цената за сместување и исхрана ја 
предлага Управниот одбор на ученичкиот дом, а ја ут-
врдува министерот за образование. 

Партиципацијата во цената за сместување и исхра-
на на учениците во ученичките домови ја определува 
министерот за образование, во зависност од матери-
јалните можности на Република Македонија утврдени 
со Буџетот за секоја календарска година. 

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 26 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 18-2114/1 
13 ј уни 2000 година Министер, 

Скопје проф. д-р Гале Галев, с.р. 

2344. 
Врз основа на член 16 од Законот за културата 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), министерот за култура донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ, ПОСТАП-
КАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОВОЛ-
НИ УСЛОВИ И НАДОМЕСТОЦИ ОД СРЕДСТВА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ, НА САМОСТОЈНИТЕ 

УМЕТНИЦИ 
ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат критериумите, 

постапката и начинот на обезбедување поволни усло-
ви и надоместоци од средствата на републичкиот бу-
џет (во натамошниот текст: поволности), на самостој-
ните уметници, за стимулирање и помагање на нивно-
то уметничко творештво. 
КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОВОЛНОСТИ 

Член 2 
При доделувањето на поволностите на самостојни-

те уметници, се применуваат основни и дополнителни 
критериуми. 

Основни критериуми 
Член 3 

Основни критериуми за доделување поволности на 
самостојниот уметник се уметничките вредности на 
неговото творештво и неговите активности во текот 
на последните пет години со континуирано вршење на 
творечка дејност. 

Мерила за оценување на основните критериуми по 
одделни видови творештво се: 

ЛИКОВНА УМЕТНОСТ 
А) СЛИКАРСТВО 
„-реализирани најмалку пет премиерни самостојни 

изложби во реномирани галерии кои се професионал-
но вреднувани;: 

- учество на најмалку десет групни изложби кои се 
професионално вреднувани; 

- врвни уметнички остварувања потврдени низ ли-
ковната критика и теорија. 

Б) ПРИМЕНЕТА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ 
Архитектура 
- реализирани најмалку пет проекти, верифицира-

ни за вредни од соодветното здружение на архитекти' 
Графички дизајн 
- реализирани најмалку три изложби или 
- реализирани најмалку триесет графички идејни 

решенија (применети) со потврдена примена и естет-
ски валоризирани; 

Карикатура 
- објавени најмалку сто какрикатури во реномиран 

домашен и странски медиуми или 
- реализирани)најмалку пет самостојни изложби 

или 
- учество на најмалку десет групни изложби; 
Стрип и илустрација 
- најмалку сто објавени стрип шлајфни по десет 

слики; 
Керамика 
- реализирани најмалку пет самостојни изложби 

или 
- учество на најмалку десет групни изложби; 
Костимографија 
- реализирани костимографии з.а најмалку пет теа-

тарски, оперски или балетски проекти; 
- реализирани костимографии за најмалку два дол-

гометражни играни филма или 
- реализирани најмалку пет костимографии за ТВ 

филмови или ТВ драми; 
Сценографија. 
- реализирани најмалку сценографии за два долго-

метражни играни филма или 
- реализирана најмалку една сценографија за ани-

миран филм или 
- реализирани најмалку пет сценографии за ТВ 

филма или , 
- реализирани најмалку пет сценографии за ТВ 

драми или 
- реализирани најмалку пет сценографии ,за -теа-

тарски претстави; -- ' , г .": 
Обликување играчки и кукли 
- реализирани најмалку пет комплетни поставки на 

кукли за театарска претстава, филм или ТВ емисија; 
Модно креирање 
- реализирани најмалку десет колекции на модели, 

валоризирани од компетентни субјекти или 
- учество на најмалку петнаесет модни ревии, вало-

ризирани од компетентни субјекти. / : 

МУЗИКА И ТАНЦ 
ПРОДУКТИВНИ УМЕТНИЦИ 
- да има компонирано најмалку шест симфониски, 

музичко-сценски или камерни дела и дела од помала 
музичка форма и да има јавно изведено, издадено или 
снимено најмалку пет дела (независно од формата) 
или 

- да има компонирано музика за најмалку два дол-
гометражни играни филма, или 

- да има компонирано музика за најмалку пет теа-
тарски претстави или најмалку пет куклени претстави 
или 

- да има компонирано музика за телевизиска, драм-
ска или документарна серија во траење од најмалку 
150 минути, или 

- да има компонирано музика за најмалку три ани-
мирани или куклени филма, или 

- да има најмалку пет кореографии изведени од ба-
летски или фолклорни ансамбли. 

РЕПРОДУКТИВНИ УМЕТНИЦИ 
- да има реализирано годишно најмалку шест со-

листички концерти од кои два со премиерна програма 
и четири репризни или најмалку еден настап како со-
лист со ансамбл; 
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- да има реализирано најмалку пет главни улоги во 
опери или оперети што се позитивно оценети; 

- музичките уметници од популарната (рок, џез, ет-
но, поп) и народната музика како поединци или како 
членови на групи да имаат најмалку пет јавни изведби 
со по 90-минутна програма и да имаат издадено нај-
малку две аудио касети или компакт дискови; 

- балетските играчи да имаат одиграно најмалку пет 
солистички балетски улоги што се позитивно оценети. 

ЛИТЕРАТУРА 
ПИСАТЕЛИ 
- да има објавено најмалку пет позитивно вредну-

вани дела или 
- да има објавено најмалку три оригинални книги 

поезија, проза, критика или есеистика или 
- да има изведено најмалку четири драмски кни-

жевни текста во театар, најмалку десет на радио или 
најмалку пет на телевизија. 

КРИТИЧАРИ 
- да има континуирана литературна, музичка, ли-

ковна, филмска или телевизиска критика преку днев-
ните весници, периодиката и другите медиуми во пос-
ледните пет години. 

ПРЕВЕДУВАЧИ 
- преведено и објавено пет дела уметничка проза, 

поезија, критика, есеистика и теорија. 

ФИЛМ И ДРАМА 

АКТЕРИ 
- да има најмалку пет главни или први улоги во 

професионални театри, на филм, телевизиски серии, 
телевизиска драма или телевизиски филм, или 

- да има најмалку седум улоги во професионални 
театри, на филм, телевизиски серии, телевизиска дра-
ма или ТВ филм. 

ДРАМСКИ И ТЕЛЕВИЗИСКИ РЕЖИСЕРИ 
- да има најмалку пет режин во професионални те-

атри, или 
- да има најмалку пет режии на ТВ драми или ТВ 

филм, или 
- да има најмалку десет режии на радио-драми. 

ФИЛМСКИ РЕЖИСЕРИ 
- да има: режирано најмалку еден долгометражен 

игран филм, или 
- да има режирано најмалку еден долгометражен 

документарен филм прикажан во кино-мрежата, или 
- да има режирано најмалку пет играни ТВ филмо-

ви, или 
- да има режирано најмалку една ТВ серија (игра-

на) во траење од најмалку 120 минути или 
- да има режирано најмалку пет документарни 

филма (филмска или ТВ продукција) или 
- да има режирано најмалку пет кратки играни филма 

во филмска продукција (филмска и ТВ продукција). 

ДИРЕКТОРИ НА ФОТОГРАФИЈА, ГЛАВНИ 
СНИМАТЕЛИ 

- да има реализирано најмалку два целовечерни 
играни филма, или 

- да има реализирано најмалку пет кратки играни 
филма (филмска и ТВ продукција) или 

- да има реализирано најмалку пет уметнички до-
кументарни филма (филмска и ТВ продукција) или 

- да има реализирано најмалку една ТВ играна се-
рија во траење од најмалку 120 минути или 

- да има реализирано најмалку два ТВ играни филма. 

МОНТАЖЕРИ 
- да има реализирано монтажа на најмалку два це-

ловечерни играни филма, или 
- да има реализирано најмалку пет кратки играни 

филма (филмска или ТВ продукција) или 

- да има реализирано најмалку пет уметнички до-
кументарни филма (филмска и ТВ продукција) или 

- да има реализирано најмалку една ТВ играна се-
рија во траење од најмалку 120 минути или 

- да има реализирано најмалку два ТВ играни филма. 

ДИРЕКТОРИ НА ПРОДУКЦИЈА 
- да има реализирано најмалку два целовечерни иг-

рани филма или сценски дела или 
- да има реализирано најмалку седум кратки игра-

ни филма (филмска и ТВ продукција) или 
- да има реализирано најмалку два ТВ играни се-

рии во траење од најмалку 240 минути или 
- да има реализирано најмалку два ТВ играни филма. 

РЕЖИСЕРИ НА АНИМИРАН ФИЛМ (ФИЛМ-
СКА ИЛИ ТВ ПРОДУКЦИЈА) 

- Да има реализирано петнагсетминутна анимира-
на филмска продукција; 

ГЛАВЕН ЦРТАЧ НА АНИМИРАН ФИЛМ 
- да има реализирано најмалку пет анимирани филма. 

АНИМАТОРИ 
- да има реализирано најмалку пет анимирани филма. 

СЦЕНАРИСТ 
- да има реализирано најмалку две сценарија за 

долгометражни играни филмови или 
- да има реализирано најмалку седум сценарија за 

кратки филмови или документарни филмови (во 
филмска или ТВ продукција) или 

- да има реализирано најмалку едно сценарио за 
ТВ серија во траење од најмалку 180 минути или 

- да има реализирано најмалку две сценарија за ТВ 
драма или ТВ филм. 

Дополнителни критериуми 

Член 4 
Во случај кога се работи за кандидати оценети со 

исти или слични основни критериуми, се применуваат 
дополнителни критериуми по следниот приоритет од-
носно предност има: 

- самостојниот уметник кој спаѓа во групата на де-
фицитарен вид на уметнички кадар; 

- самостојниот уметник чиј вид на творештво е 
економски неисплатлив; 

- самостојниот уметник со повисока стручна подго-
товка; 

- самостојниот уметник кој подолг временски пер-
иод континуврано остварува уметничка дејност; 

- самостојниот уметник кој нема реализирано при-
ход поголем од 150.000,00 денари годишно во претход-
ната и тековната година; 

- самостојниот уметник кој е повозрасен, односно 
поради болест или старост ја губи работната способ-
ност; ^ 

- самостојниот уметник што има добиено меѓуна-
родни и домашни награди и признанија; 

- самостојниот уметник што учествувал во меѓува-
родни културни активности на Република Македонија 
остварени во странство. 

ПОСТАПКА И НАЧИН НА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА ПОВОЛНОСТИТЕ 

Член 5 
Средствата од републичкиот буџет за поволности-

те се доделуваат за сите видови уметничко творештво 
и се увлаќаат на жиро-сметката на самостојните умет-
ници. 

Доколку самостојните уметници основале здруже-
ние кое им ги врши техничките и административните 
работи за правата од работен однос и за регулирање 
за здравственото, пензиското и инвалидското осигуру-
вање и слично, средствата може во согласност со са-
мостојниот уметник да се уплаќаат! на сметката на тоа 
здружение.. 
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Член 6 
Поволностите се доделуваат на конкурс што го 

распишува Министерството за култура секој септем-
ври во тековната година за наредната година. 

Конкурсот се објавува во средствата за јавно ин-
формирање и трае 30 дена од денот на објавувањето. 

По исклучок конкурс може да биде распишан и 
надвор од утврдениот термин во став 1 на овој член, 
во времето кога постојат реални можности за доделу-
вање на поволноста. 

Член 7 
Во конкурсот се содржани видовите на поволнос-

тите што се доделуваат (парични надоместоци, доде-
лување простор за работа или за објавување дела без 
надомест, подарување или изнајмување на опрема и 
инструменти без надомест и средства за осигурување 
дела, инструменти и делови од телото) како и крите-
риумите за поднесување пријава по конкурсот соглас-
но овој правилник. 

Член 8 
Пријавата по конкурсот самостојниот уметник ја 

поднесува лично или ја поднесува друго од него овлас-
тено лице, доколку тој е спречен поради болест или 
отсуство од државата. 

Член 9 
Со пријавата по конкурсот се доставуваат и: 
- извод од регистрација на самостојниот уметник 

од надлежниот суд; 
- кратка биографија во која хронолошки се прика-

жани обемот и времетраењето на неговата активност; 
- лични податоци, место на живеење, телефон и 

жиро-сметка; 
- документација за активностите и остварувањата 

(покани, плакати, критики, признанија, дипломи, касе-
ти, каталози, награди, мислења од соодветни асоција-
ции и комисии) и 

- доказ за образование, економската состојба, из-
вештај за имотната состојба, извештај за остварените 
приходи од надлежната институција за платен промет. 

Член 10 
Пријавите по конкурсот се разгледуваат од соод-

ветни стручни комисии по видови творештво форми-
рани од министерот за култура. 

Комисиите доставуваат предлог до министерот за 
култура, на самостојни уметници коишто ги исполну-
ваат критериумите по конкурсот. 

Член 11 
Комисијата остварува личен увид во творештвото 

на самостојниот уметник којшто не ги исполнува во 
целост основните критериуми и доколку оцени дека 
неговото творештво, иако не е верификувано преку 
јавно експонирање од објективни околности сепак е 
исклучително значајно, односно во подолг период тој 
бил активен и имал квалитетна творечка продукција 
со која обезбедил значајно место во македонската 
култура и уметност, може да предложи да му се доде-
лат соодветни поволности од конкурсот. 

Член 12 
Со самостојните уметници што добиле поволности 

по конкурсот се склучува договор за конкретните ус-
лови и начинот на користење на поволностите. 

Договорот од став 1 на овој член содржи одредби и 
за период за којшто се дадени поволностите, случаите 
кога се губи правото на поволности, периодот за дос-
тавување извештај и друго. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 18-3137/3 
26 јуви 2000 година Министер, 

Скопје Љубен Пауноски, с.р. 

2345. 
Врз основа на член 33 став 2 од Законот за телеко-

мувикациите ("Сл. весник на РМ" број 33/96 и 17 /98), 
министерот за сообраќај и врски го донесува следниот 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АМАТЕРСКИ 

РАДИОСТАНИЦИ 

I. ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат техничките ус-
лови за користење на аматерските радиостаници, ви-
довите на аматерските радиостаници, основите за сос-
тавување и користење на повикувачките знаци како и 
идентификацијата'на емисиите на аматерските радио-
станици. 

Член 2 
Одредбите од овој правилник не се однесуваат на 

техничките услови за користење на аматерските ра-
диостаници во вонредни прилики. 

Член 3 
Одделни изрази во овој правилник го имаат след-

ново значење: 
1) аматерска предавателна станица е аматерска 

радиостаница која се состои од предавател со припа-
ѓачка опрема; 

2) аматерска предавателна станица за радиоѓо-
ниометрија е предавателна станица наменета исклучи-
во за емисии заради аматерско радиогониометрирање; 

3) аматерска приемна станица е радиостаница која 
се состои од радиоприемници со принаѓачка опрема; 

4) аматерска примопредавателна станица е ра-
диостаница која е составена од еден или повеќе преда-
ватели или приемници или комбинација од еден или 
повеќе предаватели и приемници со една или повеќе 
антени и припаѓачката опрема на едно место; 

5) аматерска радиофар станица е автоматска пре-
давате л на станица поставена на определена локација 
за емитување на посебни сигнали наменети за истра-
жување на простирањето на радиобрановите и за дру-
ги технички истражувања; 

6) аматерска радиоврска е радиоврска помеѓу 
аматерски радиостаници; 

7) аматерска радиоврска во вонредни околности 
е аматерска радиоврска која се остварува кога е во 
прашање безбедноста на човечките животи или заш-
тита на имотот, одбраната и безбедноста на државата, 
како и за хуманитарни акции; 

8) аматерска репетиторска станица е радиоста-
ница со која автоматски се примаат и истовремено се 
предаваат сигнали на други аматерски радиостаници 
во ист фреквенциски опсег; 

9) аматерска репетиторска станица за примарно 
покривање е репетиторска станица која служи за ама-
терски радиоврски на пошироко географско подрачје; 

10) аматерска репетиторска станица за секупоа-
рно покривање е репетиторска станица која служи за 
аматерски радиоврски на потесно географско подрач-
је на кое, поради природата на простирање на радио-
брановите не се можни радиоврска со аматерските ре-
петиторски станици за примарно покривање; 

11) аматерска репетиторска станица за локално 
покривање е репетиторска станица која служи за ама-
терски радиоврски на подрачје на населено место; 

12) аматерска репетиторска станица за привре-
мено мено покривање е репетиторска станица која 
служи за времени аматерски радиоврски на потесно 
географско подрачје за време; 

13) аматерска сателитска врска е радиоврска ме-
ѓу аматерски радиостаници со посредство на сателит. 

14) аматерска вселенска радиоврска е радиоврска 
која се остварува преку аматерски сателити или други 
објекти и летала во вселената; / 

15) аматерски радиооператор е член на радио-
аматерска организација кој поседува овластување за 
работа на аматерска радиостаница; 
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16) овластување за работа на аматерски радио-
оператор издава Радиоаматерскиот сојуз на Македо-
нија, врз основа на диплома за положен стручен испит 
за аматерски радиооператор за соодветна класа; 

17) аматерски фреквенциски опсег е фреквенцис-
ки опсег наменет за аматерската служба, односно за 
аматерската сателитска служба; 

18) аматерска репетиторска работа е одржува-
ње на аматерски радиоврски со посредство на аматер-
ски репетиторски станици; 

19) аматерски сателит е вештачки земјин сате-
лит кој носи радиостаница за емитирање или реемити-
рање на сигнали во аматерските радиоврска 

20) антенски систем е опрема на радиостаница ко-
ја се состои од антени, антенски водови и направи за 
прилагодување; 

21) ефективна зранна моќност во набљудуваната 
насока е производ од моќноста што се доведува на ан-
тената и нејзината добивка во однос на полу бранов 
дипол; 

22) емисија за аматерско радиогониометрирање е 
емисија на карактеристични сигнали наменети за ама-
терска радиогониометрија, односно за користење на 
приемот на радиобранови заради определување на на-
соката од која емитува предавателната станица. 

23) приемен аматерски радиооператор е член на 
организација на радиоаматерите, кој поседува одобре-
ние од Радиоаматерскиот сојуз на Македонија за ко-
ристење на приемник и антенски систем како дел од 
аматерска радиостаница; 

24) радиоаматерска мрежа за опасност е радио-
мрежа за одржување на радиоврски во вонредни окол-
ности. 

25) радиоаматерски клуб е организација на радио-
аматери на локално ниво; 

26) Радиоаматерскиош сојуз на Македонија е 
единствена радиоаматерска организација на ниво на 
територијата на Република Македонија; 

27) аматерска служба е радиокомуникациска 
служба наменета за обучување на поединци, одржува-
ње на меѓусебни комуникации и технички истражува-
ња што ги вршат аматери, односно овластени лица 
кои се интересираат за радиотехника само од лични 
побуди и без паричен надоместок; 

28) аматерска сателитска служба е радиокОмуви-
кациска служба која користи вселенски станици на 
земјените сателити за исти потреби како и во аматер-
ската служба^ 

29) аматерска радиостаница е радиостаница која 
работи во аматерска служба и аматерска сателитска 
служба; 

30) бавноанализиранка телевизија (SSTW) е теле-
визија со неподвижни слики во која се користат сигна-
ли на звучни фреквенции, со тоа што широчината на 
потребниот опсег да не поминува 6 KHz; 

31) техничко истражување е користење на ама-
терска радиостаница за истражување на рефлексија 
од објекти во вселената, на простирање на радиобра-
новите во недефинирани услови и за специјални тех-
ники на пренос на информации. 

32) врвна моќност на обвојницата на предавате-
лот е средната моќност со која предавателот при нор-
мална работа го напојува антенскиот вод за време на 
еден радиофреквенциски период на највисокиот врв 
на модулациската обвојница; 

И. ВИДОВИ НА АМАТЕРСКИ 
РАДИОСТАНИЦИ 

Член 4 
Аматерските радиостаници можат да бидат: 
1) Аматерски примопредавателни станици, и тоа: 
- клубски аматерски примопредавателни стани-

ци, што ги поставуваат радиоаматерските клубови и ' 
Радиоаматерскиот сојуз на Македонија, а ги користат 
аматерските радиооператори од "А", "Б", "Ц" и "Д" 
класа; 

- лични аматерски примопредавателни станици, 
што ги поставуваат аматерските радиооператори од 
"А" и "Б" класа постари од 18 години, односно "Ц" и 
"Д" класа, постари од 16 години; 

2) аматерски предавателни станици за радио го-
ниометрирање, што ги поставуваат и користат орга-
низациите на Радиоаматерскиог сојуз и аматерските 
радиоопеаратори, врз основа на одобрение на Радио-
аматерскиот сојуз на Македонија. 

3) аматерски репетиторски станици, и тоа 
- аматерски репетиторски станици за примарно 

покривање и аматерски репетиторски станици за се-
кундарна покривање, што ги поставува Радиоаматер-
скиот сојуз на Македонија, врз основа на претходно 
усогласени и утврдени планови за аматерските репе-
титорски станици. 

- аматерски репетитор ски станици за локално 
покривање и аматерски репетиторски станици за 
привремено покривање, што ги поставуваат радиоама-
терските клубови и аматерските радиооператори, врз 
основа на согласност од Радиоаматерскиот сојуз на 
Македонија, по претходно усогласени и утврдени пла-
нови за аматерските.репетиторски станици; 

4) аматерски радиофар станици што ги поставува 
Радиоаматерскиот сојуз на Македонија, врз основа на 
претходно усогласени и утврдени планови за аматер-
ските радиофар станици; 

5) аматерски приемни станици што ги поставуваат 
и користат приемните радиоаматери, врз основа на 
одобрение од гадиоаматерскиот сојуз на Македонија. 

III. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ З А КОРИСТЕЊЕ 
НА АМАТЕРСКИТЕ РАДИОСТАНИЦИ 

1. Фреквенциски опсези, видови на емисии и моќ-
ност 

Член 5 
Аматерските фреквенциски опсези и нивните на-

зиви, како и називите и категориите на службата, се 
наведени во Табела број 1. 

Табела број 1 

Назив на 
аматерскиот 
фреквенциски 

опсег 

Фреквенциски 
опсег 

(kHz или MHz) 

Фреквенциски 
подопсег, односно 

опсег 
С л у ж б а Категорија Забелешка 

на службата 

1 2 3 4 5 6 

1,8 MHz 1810- 1850 kHz 1810 
1830 

- 1830 kHz 
- 1850 kHz 

аматерска 
аматерска 

примарна 
секувдарна 

1) 

3,5 MHz 3500 - 3800 kHz 3500 - 3800 kHz аматерска примарна 2) 3) 

7 MHz 7000-7100 kHz 7000 -7100 kHz аматерска 
аматерска сателитска 

примарна 
примарна 

3) 

10 MHz 10100-10150 kHz; 10100 -10150 kHz аматерска секундарна 3) . 4), 
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1 2 3 4 5 6 

14 MHz 14000 -14350 kHz 14000-

14250 -

-14250 kHz 

14350 kHz 

аматерска 
аматерска сателитска 
аматерска 

примарна 
примарна 
примарна 

з! 5) 

18 MHz 18068 - 18168 kHz 18068 - 18168 kHz аматерска 

аматерска сателитска 

секувдарна 

секундарна 

3) 

21 MHz 21000-21450 kHz 21000--21450 kHz аматерска 
аматерска сателитска 

примарна 
примарна 

3) 

24 MHz 24890 -24990 kHz 24000 -24990 kHz аматерска 
аматерска сателитска 

секувдарна 
секундарна 3) 

28 MHz 28 - 29,7 MHz 28-29,7 MHz аматерска 
аматерска сателитска 

примарна 
примарна 

50 MHz 50 -52 MHz 50 - 52 MHz аматерска 
аматерска сателитска 

секундарна 
секундарна 

144 MHz 144 -146 MHz 144 - 146 MHz аматерска 
аматерска сателитска 

примарна 
примарна 3) 

432 MHz 432 -438 MHz 432 - 438 MHz аматерска 
аматерска сателитска 

примарна 
примарна 

6) 7) 8) 

1,2 GHz 1240 - 1300 MHz 1240 -
1260 -

1260 MHz 
1300 MHz 

аматерска 
аматерска 

секувдарна 
секундарна ?! 10) 

2,3 GHz 2300 -2450 MHz 2300 - 2450 MHz аматерска секундарна 7)11)12)13) 

5 GHz 5650 - 5800 MHz 5650 -
5725 -

5725 MHz 
5800 MHz 

аматерска 
аматерска 

секувдарна 
секундарна 

7) 
15) 

14) 
16) 

10 GHz 10000 -10500 MHz 10000 -
10450 -

10450 MHz 
10500 MHz 

аматерска 
аматерска 
аматерска сателитска 

секундарна 
секундарна 
секундарна 

17) 

18) 

24 GHz 24000 -24250 MHz 24000 -

24050 -

24050 MHz 

24250 MHz 

аматерска 
аматерска сателитска 
аматерска 

примарна 
примарна 
секувдарна 19) 

47 GHz 47000 -47200 MHz 47.000 --47200 MHz аматерска 
аматерска сателитска 

примарна 
примарна 

75 GHz 75500 -81000 MHz 75500 -

76000 -

76000 MHz 

81000 MHz 

аматерска 
аматерска сателитска 
аматерска 
аматерска сателитска 

примарна 
примарна 
секувдарна 
секундарна 20) 

142 GHz 142000 - 149000 MHz 142000 -

144000 -

144000 MHz 

149000 MHz 

аматерска 
аматерска сателитска 
аматерска 
аматерска сателитска 

примарна 
примарна 
секундарна 
секундарна 21) 

241 GHz 241000 - 250000 MHz 241000 -

248000 -

248000 MHz 

250000 MHz 

аматерска 
аматерска сателитска 
аматерска 
аматерска сателитска 

секундарна 
секундарна 
примарна 
примарна 

21) 

5) Фреквенцискиот опсег 10100-10150 MHz е на-
менет за фиксна служба врз примарна основа. 

6) Фреквецискиот подопсег 14250-14350 MHz е 
наменет во некои земји во примарна основа, и за фик-
сна служба. 

7) Фреквенцискиот опсег 432-438 MHz е наменет 
врз примарна основа, и за радиолокациска служба. 

8) Во фреквенциските подопсези 435-438 MHz, 
1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz и 5650-5670 MHz може 
да работи аматерска сателитска служба под услов да 
^предизвикува штетни пречки на другите служби. 
Користењето на подопсезите 1260-1270 и 5650-5670 
MHz во аматерската сателитеска служба е ограничено 
во насоката земја - вселена. 

ЗАБЕЛЕШКИ: 

1) Фреквенцискиот подопсег 1810-1830 kHz, е 
наменет врз примарна основа, за фиксна служба и мо-
билна, освен за воздухопловна мобилна служба. 

2) Фреквенцискиот опсег 3500-3800 kHz, е наме-
нет врз примарна основа, за фиксна служба и 

3) мобилна служба, освен за воздухопловна мо-
билна служба. 

4) Фреквенциите наменети за аматерска служба 
во фреквенциските опсези 3.5 MHz, 7 MHz, 10 MHz, 14 
MHz, 18 MHz, 21 MHz, 24 MHz и 144 MHz ги користат 
неаматерски станици во случај на природни катастро-
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9) Фреквенцискиот подопсег 433,05-434,79 MHz 
(централна фреквенција 433,92 MHz) е определен за 
индустриска, научна и медицинска примена. Службите 
што работата во овој подопсег мораат да ги прифатат 
штетните пречки што можат да бидат предизвикани 
со овие примени. 

10) Фреквенцискиот подопсег 1240-1260 MHz е 
наменет врз примарна основа и за радиолокациска 
служба и за радионавигациска сателитска служба 
(вселена - земја). 

И ) Фреквенцискиот подопсег 1260-1300 MHz е 
наменет и за радиолокациска служба и за радионави-
гациска служба врз примарна основа. 

12) Фреквенцискиот подопсег 2300-2500 MHz е 
наменет и за мобилна служба врз примарна основа. 

13) Фреквенцискиот опсег 2400-2500 MHz (цен-
трална фреквенција 2450 MHz) е определен за инду-
стриска, научна и медицинска примена. Службите што 
работат во овој подопсег мораат да ги прифатат штет-
ните пречки што можат да бидат предизвикани со 
овие примени. 

14) Организациите и членовите на радиоаметер-
скиот сојуз што го користат фреквенцискиот подопсег 
2300 - 2450 MHz врз секувдарна основа, се должни да ја 
координираат работата на своите радиостаници со 
надлежниот државен орган. 

15) Фреквенцискиот подопсег 5650-5725 MHz е 
наменет и за радиолокациска служба врз примарна ос-
нова за службата за вселенски истражувања (далечна 
вселена) врз секувдарна основа. 

16) Фрекевенцискиот подопсег 5725-5850 MHz е 
наменет и за фиксна сателитска служба (земја - вселе-
на) и за радиолокациска служба врз примарна основа. 

17) Фреквенцискиот подопсег 5830-5850 MHz е 
наменет и за аматерска сателитска служба (вселена -
земја) врз секувдарна основа. 

18) Фреквенцискиот подопсег 10000-10450 GHz е 
наменет и за радиолокациска служба врз примарна ос-
нова. 

19) Фреквенцискиот подопсег 10450-10500 GHz е 
наменет и за радиолокациска служба врз примарна ос-
нова. 

20) Фреквенцискиот подопсег 24050-24250 GHz е 
наменет и за радиолокациска служба врз примарна ос-
нова и за службата за сателитско истражување на 
Земјата (активно) врз секувдарна основа. 

21) Фреквенцискиот подопсег 76000-81000 GHz е 
наменет и за радиолокациска служба врз примарна ос-
нова. 

22) Фреквенциските подопсези 144000-149000 
GHZ и 241000-248000 GHz се наменети и за радиолока-
циска служба врз примарна основа. 

Член 6 
Аматерските радиостаници што ги користат фре-

квенциските опсези од Табела број 1 од ставот 2 на 
член 5 од овој правилник наменети на аматерска одно-
сно на аматерска сателитска служба врз секундарна 
основа, не смеат да предизвикуваат штетни пречки на 
станиците на примарните служби и неможат да бидат 
заштитени од штетни пречки на станиците на примар-
ните сервиси. 

Аматерските радиостаници од став 1 на овој член 
неможе да бидат заштитени од штетни пречки на ста-
ниците на ист или на друг секувдарен сервис. 

Член 7 
Аматерските радиостаници можат да ги користат 

сите видови на емисии на начин пропишан со овој пра-
вилник. 

Видовите на емисии се означуваат со меѓународни 
стандарди. 

Модулацијата што се користи само во кратки пе-
риоди или повремено, не се означува посебно, ако при 
таквото користење на модулацијата не се зголемува 
широчината на потребниот опсег. 

За сите случаи за кои со одредбите на овој правил-
ник е пропишано дека може да се користи фреквен-
ц и ј а модулација (ознаката за типот на модулацијата 
на главниот носител: F) може да се користи и фазна 
модулација (ознаката за типот на модулацијата на гла-
вниот носител: G). 

а) Аматерски примопредавателни станици 

Член 8 
Аматерските примопредавателни станици можат, 

согласно класата на аматерскиот радио оператор, да 
работат само во фреквенциски опсези , со видови на 
емисии и со максимални врвни моќности на предава-
тели наведени во Табела 2. 

Табела број 2: 
Назив на 
аматерскиот 
фреквенциски 
опсег 

Фреквенциски 
подопсег Вид на емисија 

(KHz) 

Максимална врвна моќност 
(Р.Е.Р. во W) за класа на 
аматерски радио-оператор 
А Б Ц Д 

Забелешка 

1 2 3 4 5 
1,8 MHz 1.810-1.830 

1.830- 1.850 
А1А 
А1А, ЈЗЕ 

100 
100 

- — 

3,5 MHz 3.500-3.510 
3.510-3.600 
3.600 - 3.775 

3.775 - 3.800 

А1А, А1В 
А1А, А1В, Ј2В, F1B 
А1А, А1В, Ј2В, F1B, 
A2D, НЗЕ, ЈЗЕ, J3F, F3F 
ЈЗЕ 

2.000 
2.000 

2.000 
2.000 

250 
250 

250 
250 

— 

1) 2) 
\ 

1) У М Т 
7.040-7.100 А1А, А1В, Ј2В, F1B, 

НЗЕ, ЈЗЕ, J3F, F3F 
W 

2.000 250 

10 MHz 10.100- 10.140 А1А 100 - т 3) 
10.140- 10.150 А1А, А1В, Ј2В, F1B 100  

14 MHz 14.000- 14.100 
14.100- 14.350 

А1А, A1B, J2B, FIB 
A1A, A1B, J2B, FIB, 
НЗЕ, J3E, J3F, F3F, A2D 

2.000 

2.000 

250 

250 

1) 2) 

3) 
18 MHz 18.068- 18.110 

18.110-18.168 
A1A, A1B, J2B, FIB 
A1A, A1B, J2B, FIB, 
НЗЕ, J3E 

100 

100 
21 MHz 21.000-21.150 A1A, A1B, J2B, FIB 2.000 250 - 1) 2) 

21.150-21.450 A1A, A1B, J2B, FIB, 
НЗЕ, J3E, J3F, F3F, A2D 2.000 250 M M ... 

Ј 



Стр. 3756 -Бр. 52 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 јули 2000 

1 2 3 4 5 
24 MHz 24.890-24.930 A1A, A1B, J2B, FIB 100 

24.930-24.990 A1A, A1B, J2B, FIB, 
НЗЕ, J3E 100 -

28 MHz 28.000-28.200 A1A, A1B, J2B, FIB 2.000 250 - - ГГТ) 
28.200-29.000 A1A, A1B, J2B, FIB, 

НЗЕ,ЈЗЕ, J3F, F3F, 
A3E, A2D, A2A 2.000 250 3) 

29.000 - 29.300 A1A, A1B, J2B, FIB, 
НЗЕ, J3E, J3F, F3F, A3 Е 2.000 250 

29.300 - 29.700 A1 А, A1B, J2B, FIB, 
НЗЕ, J3E, J3F, F3F, A3E 2.000 250 10) 

50 MHz 50.000-50.100 A1A, A1B, J2B, FIB 100 10 1 ) 2 ) 5 ) 
50.100-50.500 НЗЕ, J3E, J3F, F3F, F2D 100 10 5) 
50.500 - 52.000 A2A, A2B, A2C, A2D, 

A3 С, АЗЕ, J2B, J3E, J3F, 
F1B,F1C,F1D,F2B,F2C, 

- F2D, F3C, F3F, F3E 100 10 5) 
144 MHz 144,000- 144,035 A1A, A1B, ЈЗЕ Пббб 250 50 Г) 

144,035- 144,150 A1A 1.000 250 50 - 2) 
144,150- 144,500 A1A, A1B, J3E 1.000 250 50 
144,500 - 144,845 A1A, A1B, A1C, AID, 

A2A, A2B, A2C, A2D, 
A3 С, АЗЕ, J2B, J3E, J3F, 
FIB, F1C, FID, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3F, F3E 1.000 250 50 10 6) 

144,845- 144,9875 F1A за прием 7) 
145,000- 145,1875 F3E 50 50 50 10 6) 8) 
145,200- 145,5875 F2B, F3E 50 50 50 10 6) 9) 
145,600 - 145,7875 F3E за прием 
145,800 - 146,000 A1A, A1B, J3E 50 50 50 10) 

432 MHz 432,000 -432,150 A1A, A1B 1.000 250 50 - 1) 
432,150-432,500 A1A, A2A, J3E 1.000 250 50 
432,500-432,800 A1A, A1B, A1C, AID, 

A2A, A2B, A2C, A2D, 
A3 С, A3 Е, J2B, J3E, J3F, 
FIB, F1C, FID, 
F2B, F2C, F2D, 1.000 250 50 10 

432,800 -432,9875 F1A за прием 7) 
433,000 -433,225 F3E 50 50 10 10 6)11)12) 
433,2375-433,3875 F2B, F3E 50 50 10 10 6) 
433,400 -433,5875 F3E 50 50 10 10 6) И ) 
433,600 -434,5875 A1A, A1B, A1C, AID, 

A2A, A2B, A2C, A2D, 
A3 С, АЗЕ, J2B, J3E, J3F, 
FIB, F1C, FID, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F 1.000 250 10 10 6) 11) 

434,600-434,825 F3E . за прием И ) 12) 
434,000 - 438,000 A1 А, A1B, AID, A2B, 

. A2D, FID, F2D,J3E 50 50 10 - 10) 
1,2 GHz 1.240,000-1.256,000 C3F TOO - 75 TO - 11) 14) 

1.256,000-1.260,000 A1A, A1B, A1C, AID, 
A2A,-A2B, A2C, A2D, 
A3 С, A3 Е, A3F, 
J2B, J3E, J3F, 
FIB, F1C, FID, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F 75 75 10 - 14) 

1.260,000-1.270,000 A1A, A1B, AID, 
A2B, A2D, 
FIB, F2D, J3E 75 75 10 - 10) 14) 

1.270,000-1.286,000 C3F 75 75 10 - 11) 14) 
1.286,000-1.290,9875 A1A, A1B, A1C, AID, 

A2A, A2B, A2C, A2D, 
A3 С, A3 Е, A3F, 
J2B, J3E, J3F, 
FIB, F1C, FID, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F 75 75 10 - 14) 

1.290,9875-1.291,4875 1F3E 50 50 10 - 14) 15) 
1.291,4875-1.296,000 A1 Д, A1B, A1C, AID, 

A2A, A2B, A2C, A2D, 
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1 2 3 4 5 
АЗС, A3 Е, A3F, 
Ј2В, ЈЗЕ, J3F, 
FIB, F1C, F1D, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F 75 50 10 14) 

' 1.296,000 -1.296,8000 А1А, AID, А2В, ЈЗЕ, F1B 75 50 10 14 
1.296,800 -1.296,9875 F1A за прием 7) 14) 
1.296,9875-1.297,4875 F3E за прием 15) 

14) 

1.297,4875-1.298,0125 F3E 75 50 10 14) 16) 
1,2 GHz 1.298,0125-1.300,000 А1А, А1В, А1С, AID, 

А2А, А2В, А2С, A2D, 
A3 С, A3 Е, A3F, 
Ј2В, ЈЗЕ, J3F, 
FIB, F1C, F1D, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F 75 75 10 14) 

2,3 GHz 2.300 - 2.450 А1А, А1В, А1С, AID, 
А2А, А2В, A2D, 
АЗС, A3 Е, A3F, 
2В, ЈЗЕ, L3F, 
IB, F1C, F1D, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, C3F 75 75 10 14) 

5 GHz 5.650- 5.850 А1А, А1В, А1С, AID, 
А2А, А2В, А2С, A2D, 
A3 С, АЗЕ, A3F, 
Ј2В, ЈЗЕ, J3F, 
FIB, F1C, F1D, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, C3F 30 30 10 14) 

10 GHz 10.000- 10.500 А1А, А1В, А1С, AID, 
А2А, А2В, А2С, A2D, 
A3 С, A3 Е, A3F, 
Ј2В, ЈЗЕ, J3F, 
FIB, F1C, F1D, 
F2B, F2C, F2D, 
F3C, F3E, F3F, C3F 30 30 10 14) 17) 

24 GHz 24.000 - 24.250 K1A, L2A, K2A, L3A, 
K3E, 
M2A, 02A, V2A 

i , 

47 GHz 47.000 - 47.200 
75 GHz 75.500- 81.000 
142 GHz 142.000-149.000 
241 GHz 241.000-250.000 

ЗАБЕЛЕШКИ: 

1) Фреквенциските подопсези: 3,500-3,510 MHz; 
3.775-3.800 MHz; 7,000-7,010 MHz; 14, 000-14,020 MHz; 
21,000-21,020 MHz; 28,000-28,020 MHz; 144,000-144,035 
MHz; 432,000-432,035 MHz, се наменети исклучиво за 
интерконтинентални (DX) радио-врски. 

2) Во овој подопсег не е дозволено користење 
на видовите на емисии ЈЗЕ, освен по исклучок само за 
радиоврски во вонредни околности. Исто така, не е 
дозволено одржување на радиоврски во радиоаматер-
ските натпреварувања. 

3) Фреквенциските подопсези: 10.100-10.140 
KHz; 14.000-14.350 KHz; 28.200-28.300 KHz; се наменети 
и за аматерските радиофар станици од светски карак-
тер, со тоа што под опсегот 28.200-28.300 KHz е наме-
нет исклучиво за аматерски радиофар ,станици од 
светски карактер. 

4) Во овој подопсег фреквенциите 29.400-29.550 
KHz се наменети исклучиво за симнувачки радиоврски 
во радиоаматерската сателитска служба. 

5) Во овој опсег, во урбана средина, дозволена е 
моќност на предавателот од 10 W. 

6) Во овој подопсег аматерските радиооперато-
ри од D класа може да ги користат аматерските стани-
ци само за видовите на емисии F3E. 

7) Овие фреквенциски подопсези се наменети 
исклучиво за аматерските радиофар станици од маке-
донски карактер и аматерските радиофар станици од 

локален карактер што се користат во согласност со 
техничките услови од овој правилник. 

8) Овој фреквенциски подопсег се користи за 
аматерска репетиторска работа. Предавателните и 
приемните фреквенции на аматерските примопреда-
вателни станици што се користат за таа работа се на-
ведени во Табела број 3. 

Табела број 3: 

Ознака на Фреквенција во MHz Ознака на 
каналот Предавателна Приемна каналот 

RV-00 145,000 145,600 RV-48 
RV-01 145,012.5 145,612.5 RV-49 
RV-02 . 145,025 145,625 RV-50 
RV-03 145,037.5 145,637.5 RV-51 
RV-04 145,050 145,650 RV-52 
RV-05 145,062.5 145,662.5 RV-53 
RV-06 145,075 145,675 RV-54 
RV-07 145,087.5 145,687.5 RV-55 
RV-08 145,100 145,700 RV-56 
RV-09 145,112.5 145,712.5 RV-57 
RV-10 145,125 145,725 RV-58 
RV-11 145,137.5 145,737.5 RV-59 
RV-12 145,150 145,750 RV-60 
RV-13 145,162.5 145,762.5 RV-61 
RV-14 145,175 145,775 RV-62 
RV-15 145,187.5 145,787.5 RV-63 
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9) Овој фреквенциски подопсег се користи за 
симплексна работа на фреквенции наведени во Табела 
број 4. 

Табела број 4: 
Ознака 
на каналот 

Фреквенција 
во MHz 

Ознака 
на каналот 

Фреквенција 
во MHz 

V-16 145,200 V-32 145,400 
V-17 145,2125 V-33 145,4125 
V-18 145,225 V-34 145,425 
V-19 145,2375 V-35 145,4375 
V-20 145,250 V-36 145,450 
V-21 145,2625 V-37 145,4625 
V-22 145,275 V-38 145,475 
V-23 145,2875 V-39 145,4875 
V-24 145,300 V-40 145,500 
V-25 145,3125 V-41 145,5125 
V-26 145,325 V-42 145,525 
V-27 145,3375 V-43 145,5375 
V-28 145,350 V-44 145,550 
V-29 145,3625 V-45 145,5625 
V-30 145,375 V-46 145,575 
V-31 145,3875 V-47 145,5875 

Каналот V-40 го користат мобилните станици за 
повикување. 

10) Овој фреквенциски подопсег е наменет ис-
клучиво за радиоаматерска сателитска служба. 

11) Во овој фреквенциски под опсег може да се 
користат системите на телевизија со висока дефини-
ција (аматерски телевизии) со вид на емисија C3F, под 
услов таквите емисии да не предизвикуваат штетни 
пречки на други радио-станици и радио служби. 

12) Овој фреквенциски подопсег се користи за 
аматерска репетиторска работа. Предавателните и 
приемните фрекванции на аматерските примо-преда-
вателни станици што се користат за таа работа се на-
ведени во Табела број 5. 

Табела број 5: 
Ознака на Фреквенција во MHz 
Каналот Предавателна Приемна 

RU-240 433,000 434,600 
RU-241 433,0125 434,6125 
RU-242 433,025 434,625 
RU-243 433,0375 434,6375 
RU-244 433,050 434,650 
RU-245 433,0625 434,6625 
RU-246 433,075 434,675 
RU-247 433,0875 , 434,6875 
RU-248 433,100 434,700 
RU-249 433,1125 434,7125 
RU-250 433,125 434,725 
RU-251 433,1375 434,7375 
RU-252 433,150 434,750 
RU-253 433,1625 434,7625 
RU-254 433,175 434,775 
RU-255 433,1825 434,7825 
RU-256 433,200 434,800 
RU-257 433,2125 434,8125 
RU-258 433,225 434,825 

13) Овој фреквенциски подопсег се користи за 
симплексна работа на аматерските примопредавател-
ни станици на фреквенции наведени во Табела број 6. 

Табела број 6: 
Ознака Фреквенција Ознака Фреквенција 
на каналот ^ во MHz на каналот во MHz 

tJ-259 433,2375 U-274 433,425 
U-260 433,250 U-275 433,4375 
U-261 433,2625 U-276 433,450 

U-262 433,275 U-277 433,4625 
U-263 433,2875 U-278 433,475 
U-264 433,300 U-279 433,4875 
U-265 433,3125 U-280 433,500 
U-266 433,325 U-281 433,5125 
U-267 433,3375 U-282 433,525 
U-268 433,350 ' U-283 433,5375 
U-269 433,3625 U-284 433,550 
U-270 433,375 U-285 433,5625 
U-271 433,3875 U-286 433,575 
U-272 433,400 U-287 433,5875 
U-273 433,4125 

433,5875 

14) Со оглед на високиот интензитет на радио-
фреквенциските зрачења, во подрачјето на зрачењето 
во кое имаат пристап луѓе, густината на моќноста мо-
ра да се ограничи на вредноста од 10 W / m2/ sr. 

15) Овој фреквенциски под опсег се користи за 
аматерска репетиторска работа. Предавателните и 
приемните фреквенции на аматерските примопреда-
вателни станици што се користат за таа работа, се на-
ведени во Табела број 7. 

Табела број 7: 
Ознака на Фреквенција во MHz 
Каналот Предавателна Приемна 

RM-0 1.291,000 1.297,000 
RM-1 1.291,025 1.297,025 
RM-2 1.291,050 1.297,050 
RM-3 1.291,075 1.297,075 
RM-4 1.291,100 1.297,100 
RM-5 1.291,125 1.297,125 
RM-6 1.291,150 1.297,150 
RM-7 1.291,175 1.297,175 
RM-8 1.291,200 1.297,200 
RM-9 1.291,225 1.297,225 
RM-10 1.291,250 1.297,250 
RM-11 1.291,275 1.297,275 
RM-12 1.291,300 1.297,300 
RM-13 1.291,325 1.297,325 
RM-14 1.291,350 1.297,350 
RM-15 1.291,375 1.297,375 
RM-16 1.291,400 1.297,400 
RM-17 1.291,425 1.297,425 
RM-18 1.291,450 1.297,450 
RM-19 1.291,475 1.297,475 

16) Овој фреквенциски подопсег се користи за 
симплексна работа на аматерските примопредавател-
ни станици на фреквенции наведени во Табела број 8. 

Табела број 8: 

Ознака Фреквенција 
на каналот во MHz 

Ознака 
на каналот 

Фреквенција 
во MHz 

ЅМ-20 1.297,500 
ЅМ-21 1.297,525 ЅМ-31 1.297,775 
ЅМ-22 1.297,550 ЅМ-32 1.297,800 
ЅМ-23 1.297,575 ЅМ-33 1.297,825 
ЅМ-24 1.297,600 ЅМ-34 1.297,850 
ЅМ-25 1.297,625 ЅМ-35 1.297,875 
ЅМ-26 1.297,650 ЅМ-36 1.297,900 
ЅМ-27 1.297,675 ЅМ-37 1.297,925 
ЅМ-28 1.297,700 ЅМ-38 1.297,950 
ЅМ-29 1.297,725 ЅМ-39 1.297,975 
ЅМ-30 1.297,750 ЅМ-40 1.298,000 

17) Фреквенцискиот подопсег 10.368,845-
10.386,900 MHz е наменет исклучиво за аматерски ра-
диофар станици од државен карактер и аматерски ра-
диофар станици од локален карактер што се користат 
врз основа на техничките услови од овој правилник. 
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б) Аматерски репешишорски станици 
Член 9 

Аматерските репетиторски станици може да рабо-
тат само на определени фреквенции во фреквенциски-
те подопсези: 145,000-145,7875 MHz; 433,000- 434,825 
MHz и 1291,000-1297,475 MHz. 

Приемните и предавателните фреквенции на ама-
терските репетиторски станици што работат во фре-
квенцискиот подопсег 145,000-145,7875 MHz се наведе-
ни во Табела број 3. 

Приемните и предавателните фреквенции на ама-
терските репетиторски станици што работат во фрек-
венцискиот под опсег 433,000-434,825 MHz се наведени 
во Табела број 5. Приемните и предавателните фрек-
венции на аматерските репетиторски станици што ра-
ботат во фреквенцискиот подопсег 1291,000-1297,475 
MHz се наведени во Табела број 7. 

Член 10 
Аматерските репетиторски станици се користат за 

емисиите од видот F3E. 
Девијацијата на фреквенцијата на предавателите 

на аматерските репетиторски станици може да биде 
најмногу +/- 5 KHz. 

Член 11 
Ефективната зрачна моќност не смее да биде пого-

лема од: 

1) 20 W - за аматерски репетиторски станици за 
примарно покривање, 

2) 10 W - за аматерски репетиторски станици за 
секундарно покривање, 

3) 5 W - за аматерски репетиторски станици за ло-
кално покривање и за аматерски репетиторски стани-
ци за привремено покривање. 

в) Аматерски радиофар станици 

Член 12 
Аматерските радиофар станици може да работат 

само во фреквенциските подопсези и со видовите на 
емисии наведени во Табела број 9. 

Табела број 9: 

Фреквенциски 
подопсег 

Аматерска 
радио-фар станица 

Вид на 
емисијата 

10.100-1Q.140 kHz 
14.000 - 14.100 kHz -
28.200-28.300 kHz 
144,845 - 144,900 MHz 

432,800-432,900 MHz 

1.296,800- 1.296,900 MHz 

10.368,845 - 10.386,900 MHz 

од светски карактер А1А, А2А 
од светски карактер А1 А, А2А 
од светски карактер А1 А, А2А 
од државенкарактер F1A 
од локален карактер F1A 
од државенкарактер F1A 
од локален карактер F1А 
од државенкарактер F1A 
од локален карактер F1A 
од државен карактер F2A 
од локален карактер F2A 

д) Аматерски предаватели станици за радио-
Гониомешрија 

Член 15 
Аматерските предавателни станици за радио-го-

ниометрија работат само во фреквенциските подопсе-
зи и со видовите емисии наведени во Табела број 10. 

- Табела број 10: 
Фреквенциски подопсег Вид на емисија 

1.830- 1.850 kHz 
3.510-3.600 kHz 
28.300 - 29.000 kHz 
144,500- 144, 845 MHz 
432,500 - 432,800 MHz 

А1А 
A1A 

.A1A 
A2A, F2A 
A2A, F2A 

биде 
Член 16 

. Ефективната зрачна моќност не смее да 
поголема од: 

1) 5 W - за аматерски предавателни станици за 
радио-гониометрија што работат во фреквенциските 
подопсези: 1830-1850 kHz; 3510-3600 kHz и 28 300-29 ООО 
kHz, 

2) 10 W - за аматерски радиостаници за гониомет-
рија што работат во . фреквенциските подопсези: 
144500 - 144845 MHz и 432 500 - 432 800 MHz. 

Член 13 
Максималната ефективна зрачена моќност може 

да биде: 
1) 50 W - за аматерски радиофар станици од свет-

ски карактер, 
2) 10 W - за аматерски радиофар станици од држа-

вен карактер, 
3) 1 W - за аматерски радиофар станици од локален 

карактер. 
г) Аматерски приемни станици 

Член 14 
Аматерските приемни станици работат на сите 

фреквенции и со сите видови на емисии определени во 
член 8 од овој правилник. 

2. Стабилност на предавателните фреквенции, 
нивоа на споредните емисин и широчина на опсезите 

на емисиите на аматерските радиостаници 

Член 17 
Предавателните фреквенции на аматерските ста-

ници не смеат да ги преминат границите на фреквен-
циските опсези наменети на аматерската служба, од-
носно на аматерската сателитска служба. 

Член 18 
Средната моќност на секоја споредна компонента 

со која предавателот го напојува антенскиот вод мора 
да биде: 

1) за аматерски радиостаници што работат во фре-
квенциски подопсези под 30 MHz 

- најмалку 40 dB под средната моќност, за преда-
ватели со средна моќност до 500 W; 

- помала или еднаква на 50 mW, за предаватели 
со средна моќност над 500 W. 

2) за аматерски радио-станици што работат во 
фреквенциски подопсези помеѓу 30 MHz и 960 MHz: 

- најмалку 40 dB под средната моќност, за преда-
ватели со средна моќност помала од 0,25 W; 

- помала или еднаква на 25 uW, за предаватели со 
средна моќност од 0,25 W до 25 W; 

- најмалку 60 dB под средната моќност, за пре-
даватели со средна моќност поголема од 25 W. 

3) за аматерски радиостаници што работат во фре-
квенциски подопсези помеѓу 960 MHz и 17,7 GHz: 

- најмалку 50 dB под средната моќност, за преда-
ватели со средна моќност поголема од 10 W 

- помала или еднаква на 100 uW, за предаватели 
со средна моќност помала од 10 W. 

Член 19 
Широчините на опсезите на емисиите на аматер-

ските радиостаници мораат да се одржуваат на најма-
лите вредности што ги овозможува состојбата на тех-
ничкиот развој за такви видови радиостаници. 

3. Локации и време на работа на аматерските 
радиостаници 

Член 20 
Аматерските примопредавателни станици се ко-

ристат од фиксни локации, или за време на движење и 
за време на задржување на точки кои ,не се однапред 
определени. ' . г 1 '; 
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Аматерските приемни радиостаници се користат 
од фиксни локации, или за време на движење и за вре-
ме на задржување на точки кои не се однапред опре-
делени. 

Аматерските предавател ни станици за радио го-
ниометрирање се користат на фиксни локации, на 
точки кои се однапред определени. 

Аматерските репетиторски станици се користат од 
фиксни локации, а аматерските репетиторски станици 
за привремено покривање се користат и за време на 
задржување на точки кои не се однапред определени. 

Аматерските радиофар станици се користат од 
фиксни локации, а аматерските радиофар станици од 
локален карактер се користат и за време на задржува-
ње на точки кои не се однапред определени. 

Член 21 
Лична аматерска радиостаница може да се користи 

од членови на потесната фамилија кои живеат на иста 
локација ако тие поседуваат овластување за работа на 
аматерски радио оператор и дозвола за работа. 

4. Идентификација на емисиите на аматерските 
радиостаници 

Член 22 
Сите емисии на аматерските радиостаници' се 

идентификуваат со повикувачки знаци. 
Емисиите на аматерските репетиторски станици 

на аматерските радиофар станици и аматерските ра-
диостаници за гониометрија, се идентификуваат со по-
времено автоматско емитување на повикувачките зна-
ци. 

Член 23 
Повикувачките знаци со кои се идентификуваат 

емисиите на аматерските радиостаници се состојат од 
следните делови: 

1) Z3 - меѓувароден код (префикс) за радио-
станици на Република Македонија; 

2) една бројка (0-9) ; 
3) една, две или три букви (суфикс). 
Бројката после префиксот во повикувачкиот знак 

се однесува на класата на аматерскиот радио оператор 
или на посебни означувања според Табелата број И . 

Табела број 11; 
Бројка Се однесува на 

1 Аматерска радио-станица од "А" класа 
2 Аматерска радаио-станица од "А" и "Б" класа 
3 Аматерска радио-станица од "А", "Б" класа 
4 Аматерска радио-станица од " А \"Б", "Ц" и "Д" класа 
5 Аматерски радио станици од "А" и"Б" класа 

репетиторска, радио-фар и АРГ станица 
6 ' Аматерска радио-станица од "А", "Б\"Ц" и "Д" класа 
7 Клупска аматерска радиостаница 
8 Аматерска радиостаница на странски државјани 
9 Означување на емисии на аматерски радиостаници 

на организациите и на Радиоаматерскиот сојуз 
О Означување на емисии на аматерски радиостаници на 

Радиоаматерскиот сојуз 
Суфиксот во повикувачкиот знак го сочинуваат 

неакцентираните букви на меѓународната латинска 
абецеда. Акцентираните букви не смеат да се корис-
тат. 

Во суфиксот на повикувачкиот знак не смее да се 
употребуваат комбинации на букви кои би можеле да 
внесат забуна поради сличност со сигналите за несре-
ќа, безбедност, тревога или итност. 

Буквите после бројката во повикувачкиот знак се 
однесуваат на класата на аматерскиот радио оператор 
или на посебни означувања според Табелата број 12. 

Табела број 12: 

Редица на 
повикувачки 
знаци 

Се користи за идентификација 
на емисиите на аматерските 
примо-предавателни станици на 

Припадност 
по 
СЕРТ 

Забелешка 

Z31A -Z36Z 
Z37A - Z37Z 
Z38A - Z38Z 

Z39A - Z30Z 
Z31AA -Z31ZZ 
Z32AA - Z34ZZ 
Z35AA - Z35ZZ 

Z36AA - Z37ZZ 
Z38AA -Z38ZZ 

Z39AA -Z30ZZ 

Z31AAA-
Z32AAA-
Z33AAA-
Z34AAA -
Z35AAA-

Z31ZZZ 
Z32ZZZ 
Z33ZZZ 
Z34ZZZ 
Z35ZZZ 

Z36AAA - Z36ZZZ 
Z37AAA - Z37ZZZ 
Z38AAA - Z38ZZZ 

Z39AAA - Z30ZZZ 

Аматерски радио-оператори од "А" класа 
Клубски радиоаматерски станици 
Аматерски радио-оператори - странски државјани 
кои престојуваат во Република Македонија 
Радиоаматерски сојуз на Македонија 
Аматерски радио-оператори од "А" класа 
Аматерски радио-оператори од "Б" класа 
Аматерски радио-оператори од "А"и "Б" класа, 
аматерски репетиторски станици, 
радио-фар станици и АРГ станици 
Аматерски радио-оператори од "Б" класа 
Аматерски радио-оператори - странски државјани 
кои престојуваат во Република Македонија 
Радиоаматерски сојуз на Македонија 

Аматерски радио-оператори од "А" класа 
Аматерски радио-оператори од "Б" класа 
Аматерски радио-оператори од "Ц" класа 
Аматерски радио-оператори од "Д" класа 
Клубски аматерски радио-станици, N 

аматерски репетиторски станици, 
радио-фар станици и АРГ станици 
Аматерски радио-оператори од "Д" класа 
Клубски аматерски радио-станици 
Аматерски радио-оператори - странски државјани 
кои престојуваат во Република Македонија 
Радиоаматерски сојуз на Македонија. 

СЕРТ 1 

СЕРТ 1 
СЕРТ 1 
СЕРТ 1 
СЕРТ1 

СЕРТ 1 
СЕРТ 1 

СЕРТ 1 
СЕРТ 1 и 2 

СЕРТ 1 
СЕРТ 1 
СЕРТ2 

СЕРТ 1 

СЕРТ 1 и 2 
СЕРТ 1 и 2 

2. 

4. 
4. 
4. 
4. 

2 . ; 3.; 4. 
4. 
1 . ;4 . 

4. 
4. 
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ЗАБЕЛЕШКИ: 
1) Клувските аматерски радиостаници чин што 

емисии се идентификуваат со повикувачки знаци од 
редицата повикувачки знаци од Табелата број 12, мо-
жат да го задржат тој начин на идентификација. 

2) Редиците на знаци Z35VA - Z35VZ, Z35UA -
Z35UZ, Z35SA - Z35SZ, Z35VAA - Z35VZZ, Z35UAA -
Z35UZZ, Z35SAA - Z35SZZ се користат за идентифика-
ција на емисиите на аматерските репетиторски стани-
ци i Z35MAA - Z35MZZ се користат за идентификација 
на емисиите на аматерските радиофар станици. 

3) Повикувачкиот знак Z35RDF се користи за 
идентификација на емисиите на аматерските радио го-
ниометриски предаватели. 

4) Повикувачките знаци со три букви во суфик-
сот, кај кои првата буква е "Q", не се употребуваат 

Член 24 
На ист аматерски фреквенциски опсег не смеат во 

исто време да се користат повеќе аматерски радиоста-
ници чии што емисии се идентификуваат со ист пови-1 

кувачки знак. 

^ а) Идентификација на емисиите на 
аматерските примо-предавателни станици 

Член 25 
Повикувачкиот знак задолжително се емитува на 

почетокот и на крајот на секоја аматерска радиоврс-
ка. 

Како почеток и крај на аматерска радиоврска, во 
смисла на одредбата на став 1 од овој член, се смета 
исто така и почетокот и крајот на низа куси аматер-
ски радиоврски помеѓу исти аматерски радиостаници. 

За време на подолги аматерски радиоврски пови-
кувачкиот знак задолжително се емитува секои десет 
минути. 

Повикувачкиот знак се емитува секогаш кога се 
менува фреквенцијата. 

Член 26 
Кога повикувачкиот знак се говори (во радио-те-

лефонијата), буквите, од кои се состои повикувачкиот 
знак можат да се потврдат со искажување на зборови 
чија почетна буква е иста како буквата на повикувач-
киот знак (спелување). 

За спелување се користат зборовите наведени во 
Прилогот број 1, што е даден на крајот од овој пра-
вилник и претставува негов составен дел. 

Кога повикувачкиот знак се испраќа со сигнали на 
телевизија со висока дефиниција (аматерска телевизи-
ја), сигналот на повикувачкиот знак се дотерува во 
центарот на опсегот на видео сигиалот. 

Член 27 
Емисија на аматерска радиостаница на македонски 

пловен објект што се наоѓа надвор од крајбрежните 
води се идентификува со повикувачки знак на кој на 
суфиксот му се додава: 

- за радио-телеграфија: дробна црта (/) и буквите 
"ММ", 

- за радио-телефонија: зборовите "maritime mobile". 
б) Идентификација на емисија на аматерски 

репешишорски станици 
Член 28 

Аматерска репетиторска станица мора по истекот 
на: од 3 до 10 секувди, од моментот на исчезнувањето 
на сигналот на влезот на приемникот, да го емитува 
повикувачкиот знак со помош на меѓувародниот Мор-
зеов код, со брзина на телеграфирањето од 50 карак-
тери во минута. 

Член 29 
Емисиите на аматерските репетиторски станици се 

идентификуваат со повикувачки знаци од редиците 
на повикувачки знаци: 

Z35VA - Z35VZ, Z35VAA - Z35VZZ во VHF 

Z35UA - Z35UZ, Z35UAA - Z35UZZ во UHF 

Z35SA - Z35SZ, Z36SAA - Z35SZZ во SHF 

в) Идентификација на емисии на аматерски 
радиофар станици 

Член 30 
Аматерска радиофар станица, заради идентифика-

ција, емитува повикувачки знак и податоци за локаци-
јата на таа аматерска радиофар станица во погодна 
форма со помош на меѓувародниот Морзеов код и со 
брзина на телеграфирањето од 50 карактери во мину-
та. 

По емитувањето на повикувачкиот знак и на пода-
тоците за локацијата врз основа на одредбата на став 
1 од овој член, аматерската радиофар станица емитува 
непрекиден сигнал во траење од 120 секувди. 

Член 31 
Емисните на аматерските радиофар станици се 

идентификуваат со повикувачки знаци од редицата: 

Z35MAA - Z35MZZ 
г)- Идентификација на емисии на аматерски 

предавателни станици за радиогониометрија 

Член 32 
Емисиите на аматерските предавателни станици за 

радиогониометрија се идентификуваат со карактери-
стичниот повикувачки знак Z35RDF, кој се емитува ед-
наш, на почетокот на емитувањето, со брзина на те-
леграфирањето од 10 - 60 карактери во минута, а по-
тоа до истекот на 60 секунди се емитува една од след-
ните груви букви односно букви и бројки, и тоа: 

1, МОЕ, MOI, МОЅ, МОИ, МО5. 

5. Дневник за работа на аматерска радиостаница 

Член 33 
Податоците што се однесуваат на аматерските ра-

диоврски на секоја аматерска радиостаница се запи-
шуваат во дневникот за работа на аматерската радио-
станица. 

Дневникот за работа на аматерската радиостаница 
се води на начин кој обезбедува траен запис. 

Член 34 
Податоци кои задолжително се запишуваат во 

дневникот за работа на аматерската радиостаница се: 

1) ден, месец и година на остварената аматер-
ска радиоврска; 

2) време на почетокот на аматерската радио-
врска, а при подолги емитувања време на почетокот и 
време на завршетокот на аматерската радиоврска; 

3) повикувачки знак со кој се идентификува 
емисијата на коресподентната аматерска радио-стани-
ца, 

4) назив на користениот аматерски фреквен-
циски опсег; 

5) вид на емисијата; 
6) оценка за квалитетот на чујноста на радио-

врската; 
7) потпис на аматерскиот радио-оператор. 
Денот и месецот од став 1, точка 1 на овој член се 

запишуваат секогаш како група од четири арапски 
бројки. 

. Времето од став 1, точка 2 на овој член се изразува 
како координирано увиверзално време (UTC), а се за-
пишува секогаш како грува од четири арапски бројки 
што означуваат часови и минути (00.00 - 23.59). 

Податоците наведени во став 1, точка Д, 4, 5 ,и 6 на 
овој член не е задолжително одново да се запишуваат, 
доколку се исти како во претходното запишување. 
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Покрај податоците наведени во став 1 на овој член, 
во дневникот за работа може да се занишуваат и пода-
тоци за квалитетот на сигналите и квалитетот на при-
емот, локацијата на аматерската радиостаница чија 
емисија е примана, името на операторот на кореспо-
дентаата аматерска радиостаница, видот и интензите-
тот на пречките и друго. 

Член 35 
Дневникот за работа на аматерската радиостаница 

се чува најмалку пет години од денот на последното 
запишување на податоци за одржана радиоврска и ис-
тиот се дава на увид во случај на потреба. 

6. Технички мерки за отстранување на пречки 

Член 36 
Аматерските радиостаници со својата работа не 

смеат да создаваат штетни пречки во приемот на дру-
ги видови радиостаници што работат во согласност со 
соодветаите прописи. 

Носителот на правото на користење на аматерска 
радиостаница е должен да преземе потребни технички 
мерки заради отстранување на штетни пречки. 

Ако со техничките мерки од став 2 на овој член не 
е можно во целост да се отстрани штетната пречка, 
условите за користење на аматерската радиостаница 
мораат да се приспособат така што причините за 
штетната пречка да се отстранат или аматерската ра-
диостаница престанува со работа. 

1.- Таблица на именување БУКВИ: 

Член 37 
Заради намалување на можностите за штетни 

пречки, испитување, дотерување и мерење на предава-
телот на аматерската радиостаница се врши на веш-
тачко оптоварување. 

IV.- ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 38 
Начинот на идентификацијата на емисиите на ама-

терските радиостаници ќе се усогласи со одредбите на 
овој правилник во рок од една година од денот на не-
говото влегување во сила. 

Член 39 
Со денот на влегување во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за видовите на ама-
терски радиостаници и за техничките услови за нивно 
користење ("Службен лист на СФРЈ" број 59/85). 

Член 40 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 09-3427/2 Министер 
19 јуни 2000 година за сообраќај и врски, 
Скопје Боби Спирковски, с.р. 

Прилог бр. 1 

Во аматерските радиоврска радиоаматерите од Република Македонија ќе ја увотребуваат 
македонската или меѓународната таблица за именување: 

Буква македонски збор меѓународен збор Изговор ^ 
А Антена Alpha ALFAH Alfa 
В Битола Bravo BRAH VOH Bravou 
С Циклон Charlie CHAR LEE Carli 
D Дебар Delta DELLTAH Delta 
Е Европа Echo ECK OH Еко 
F Фаза Foxtrot FOKS TROT Fokstrot 
G Гостивар Golf GOLF Golf 
Н Херој Hotel НОН TELL Houtel 
I Искра India IN DEE AH India 
Ј Јавор Juliet JEW LEE ETT Juliet 
К Куманово Kilo KEY LOH Kilou 
L Лозар Lima LEE МАН Lima 
М Матка Mike MIKE Мајк 
N Ниџе November NO VEM BER November 
О Охрид Oskar OSS KAH Oska 
Р Прилеп Papa PAH PAH Papa 
Q Кворум Quebec КЕН BECK Kvebek 
R Ресен Romeo ROW ME OH Romiou 
Ѕ Скопје Sierra SEE AIR RAH Sijera 
Т Тетово Tango TAN GO Tango 
и Усије Uniform YOU NEE FORM Juniform 
V Велес Victor VIKTAH Vikta 
W Дуплове Whiskey WISS KEY Viski 
X 

Дуплове 
X-Ray ECKS RAY Eksrej 

Y Ипсилон Yankee YANG KEY Jenki 
г Злетово Zulu ZOO LOO Zulu 
г 
ж 

Горче r г 
ж Жеден 
ѕ Ѕвоно 
љ Љуботен 

i Корк 
Чардак 

XV 

ч 
Корк 
Чардак 

Ѕ Џунгла 
штип 

џ Акцентираните слогови се подвлечени 
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2. Таблица на нагласување БРОЈКИ: 

Во аматерските радиоврска радиоаматерите од Република Македонија ќе ја употребуваат следната 
таблица за нагласување - именување на бројки: 

Бр. Македонска меѓународна Изговор 

о Нула Nadazero 
1 Еден Unaone 
2 Два Bissotwo 
3 Три Terrahthree' 
4 Четири Kartefour 
5 Пет Pantafive 
6 Шест Soxisix 
7 Седум Setteseven 
8 Осум Oktoeight 
9 Девет Novenine 

Децимална запирка Decimal 
Точка Stop 

2346. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита ("Службен весник на Република Ма-
' кедонија" бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и со-

цијална политика донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕН-
ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на 
град Скопје што го донесе Управниот одбор на Јавна-
та установа на седницата одржана на 19.05.2000 годи-
на. 

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

Бр. 10-2302/00 
29 мај 2000 година Министер, 

Скопје Бедредин Ибраими, с.р. 

2347. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и со-
цијална политика донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВ-
НАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ПРОБИШТИП 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална 
работа - Пробиштип што го донесе Управниот одбор 
на Јавната установа на седницата одржана на 
20.03.2000 година. 

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

Бр. 10-2301/00 
29 мај 2000 година Министер, 

Скопје Бедредин Ибраими, с.р. 

2348. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за соци-

јалната заштита ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и со-
цијална политика донесе 

NA-DA-ZI-RO 
U-NA-UAN 
BI-SO-TU 
TE-RA-TRI 
KAR-TE-FOUR 
PAN-TA-FAIF 
SOK-SI-SIKS 
SE-TE-SEVEN 
OK-TO-EIT 
NO-VE-NAIN 
DEI-SI-MAL 
STOP 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА 

- РАДОВИШ 
1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална 
работа - Радовиш што го донесе Управниот одбор на 
Јавната установа на седницата одржана на 22.03.2000 
година. 

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

Бр. 10-2300/00 
29 мај 2000 година Министер, 

Скопје Бедредин Ибраими, с.р. 
2349. 

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за соци-
јалната заштита ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и со-
цијална политика донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗАДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВ-

НАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - СТРУГА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална 
работа - Струга што го донесе Управниот одбор на 
Јавната установа на седницата одржана на 05.06.2000 
година. 

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

Бр. 10-2715/00 
26 јуни 2000 година Министер, 

Скопје Бедредин Ибраими, с.р. 
2350. -

Врз основа на член 47 став 4 од Законот за соци-
јалната заштита ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 50/97 и 16/2000), министерот за труд и со-
цијална политика донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗАДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВ-

НАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - БИТОЛА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална 

NAH-DAH-ZAY-ROH 
OO-NAH-WUN 
ВЕЕЅ-ЅОН-ТОО 
TAY-RAH-TREE 
KAR-TAY-FOWER 
PAN-TAYFIVE 
SOK-SEE-SIX 
SAY-TAY-SEVEN 
OK-TOH-AIT 
NO-VAY-NINE 
DAY-SEE-MAL 
STOP 
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работа - Битола што го донесе Управниот одбор на 
Јавната установа на седницата одржана на 03.05.2000 
година. 

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

Бр. 10-2716/00 
26 јуни 2000 година Министер, 

Скопје Бедредин Ибраими, с.р. 

КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ 

32. 
Собранието на Комората на Република Македони-

ја за обезбедување на лица и имот на седницата одр-
жана на 21.06.2000 година, врз основа на член 38 од 
Законот за обезбедување на лица и имот ("Службен 
весник на РМ" бр. 80/90), донесе 

С Т А Т У Т 
НА КОМОРАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој статут се утврдува: името на Комората, се-

диштето на Комората, печатот и штембилот, органи-
зација на надлежноста, составот, начинот на избор, 
правата и обврските на органите на управување, акти-
те на Комората, средствата и фондовите на комората, 
стручната служба на Комората како и други одредби 
од работењето на Комората. 

Член 2 
Лицата кои што имаат лиценца за вршење на ра-

боти на обезбедување на лица и имот се здружуваат 
во Комора на Република Македонија за обезбедување 
на лица и имот, заради увапредување на стручноста, 
професионалноста и деловноста како и заштита на 
професијата. 

Комората дејствува на цела територија на Репу-
блика Македонија со цел да се обезбеди поуспешна 
организација за обезбедување на лица и имот. 

Член 3 
Името на Комората гласи: Комора на Република 

Македонија за обезбедување на лица и имот во ната-
мошниот текст: Комората. 

Член 4 
Седиштето на Комората е во Скопје. 

Член 5 
Комората има својство на право лице. 

Член 6 
Комората има свој симбол. Формата и содржината 

на симболот ја утврдува Собранието на Комората по 
предлог на увравниот одбор. 

Член 7 
Комората има свој печат и штембил. Печатот има 

тркалезна форма со пречник од 4 см. Во внатрешната 
страна на печатот во форма на полукруг нанишан е 
следниот текст: Комора на Република Македонија за 
обезбедување на лица и имот. Во средина на печатот е 
грбот на Република Македонија, под грбот наведено е 
седиштето Скопје. На самиот раб на печатот во фор-
ма на круг се исцртани две паралелни тенки линии. 

Член 8 
Штембилот на Комората има правоаголна форма 

со следна содржина: ознака на грбот на Република 
Македонија, Република Македонија, Комора на Репу-
блика Македонија за обезбедување на лица и имот 

празен простор на број и датумот на актот (кој се 
прима или испраќа) Скопје. Доколку на писменото 
има меморандум штембилот не се втиснува. Штемби-
лот ги има следните димензии, должина 8 см., ширина 
4 см.. 

Член 9 
Комората за своите обврски одговара со сите свои 

средства. 
Член 10 

Комората ја претставува и застапува претседате-
лот на Комората. Правата и обврските на претседате-
лот на Комората се утврдуваат во согласност со зако-
нот и одредбите на овој статут, како и другите акти на 
Комората. 

Член И 
Комората може да се зачлени во меѓувародна ор-

ганизација од сличен тап и надлежности, а за зачлену-
вањето одлучува увравниот одбор на Комората. 

Член 12 
Работата на Комората и нејзините органи е јавна. 
Секое лице пред отпочнување со работа задолжи-

телно се запишува во именикот на лицата за обезбе-
дување на лица и имот што го води Комората. 

Со уписот во именикот на лицата за обезбедување 
на лица и имот, лицето станува член на Комората и се 
стекнува со сите права и обврски што произлегуваат 
од закон, подзаконски акти на овој статут и други акти 
на Комората. 

Во Комората можат да членуваат и почесни чле-
нови. 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА КОМОРАТА 

Член 13 
Основна задача на Комората е да ја заштитува и 

увапредува стручноста, професионалноста, деловнос-
та како и заштита на професионалноста. 

Член 14 
Своите основни и други задани Комората ги уреду-

ва и извршува во согласност со Уставот, законите, ме-
ѓународните договори ратификувани во согласност со 
закон, подзаконските прописи, одредбите на овој 
статут и други акти на Комората. 

Член 15 , / 
Задачите што ги врши Комората се ф ј јавен, само-

стоен, независен и општ интерес. ' 

Член 16 Ј ' 
Комората ги претставува лицата за обезбедување 

на лица и имот и ги застапува нивните интереси. 

Член 17 

Комората врши увис на лицата со лицеица за вр-
шење за обезбедување на лица и имот. 

Член 18 
Комората има свои уписници и други деловни кни-

ги. 
Член 19 

Комората посебно се грижи за: обезбедување на 
услови за правилно, успешно и независно вршење на 
работите на обезбедување на лица и имот, заштита на 
предметот за работа, јавните и службените овластува-
ња. 
III. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ ВО КОМОРАТА 

Член 20 
Органи на Комората се: 
1. Собрание, 
2. Управен одбор, 
3. Претседател на Комората, 
4. Дисциплински совет, 
5. Стручен совет, 
6. Надзорен одбор. 
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1. Собрание на Комората 
Член 21 

Собранието е највисок орган на Комората. 
Собранието на Комората го сочинуваат сите лица 

запишани во именикот со лиценца за вршење на рабо-
ти на обезбедување на лица и имот што го води Комо-
рата кога отпочнале со работа. 

Собранието на Комората се одржува редовно ед-
наш годишнб и тоа во првата недела на месец март. 

Собранието може да се одржи према потреба и на 
вонредна седница. 

Вонредна седница на Собранието на Комората мо-
же да свика претседателот на Комората со одлука на 
Управниот одбор или на писмено барање од најмалку 
30 члена на Комората. 

Ако претседателот на Комората не ја свика седни-
цата во рок од еден месец од денот на донесувањето 
на одлуката на Управниот одбор, односно од поднесу-
вањето на писменото барање за свикување на седни-
цата, седницата ќе ја свика членот на Управниот од-
бор определен од овој орган, односно членовите на 
Комората кои го поднеле барањето за свикување на 
вонредно собрание. 

Член 22 
Начинот на свикување, работење на Собранието, 

редот и дисциплината, утврдувањето на дневниот ред, 
како и начинот на одлучување се регулира со делов-
ник за работа на Собранието. 

Член 23 
Собранието на Комората донесува:. 
а) Статут на Комората, 
б) Кодекс на професионална етика на лицата за 

вршење на работи на обезбедување лица и имот, 
в) Правилник за дисциплинска одговорност и ди-

сциплинска постапка, 
г) Одлуки, заклучоци и препораки, 
д) Избира претседател на Комората, 
ѓ) Избира членови на Управен одбор, 
е) Избира членови на дисциплински совет, 
ж) Избира надзорен орган и други комисии (по-

стојани или времени), 
з) Одлучува за висината на членарината и начинот 

на плаќањето, 
ѕ) Усвојува годишна сметка на изминатата година, 

усвојува програма за работа на Комората со пресмет-
ка за тековната година, 

и) Разгледува и усвојува извештај за севкувните 
активноста и работа на Комората, како и поединечни 
извештаи, 

ј) Разгледува предлози и препораки за успешно ра-
ботење на Комората. 

Член 24 
Претседателот на Комората, членовите на Управ-

ниот одбор и членовите на другите комисии се бираат 
во време од четири години. 

Изборот се врши со тајно гласање во постапка 
што се утврдува со деловник за работа на Собранието. 

Времето на траење на другите комисии и тела што 
ги избира Собранието се уредуваат со актот за нотно-
то формирање. 

Член 25 
Со Собранието раководи претседателот на Комо-

рата, а во случај на негова спреченост, со Собранието 
раководи претседателство од три члена. 

Член 26 
Собранието на Комората врши и други работи врз 

основа на законот и други подзаконски акти кои спа-
ѓаат во делокругот на вршењето на работи на обезбе-
дување на лица и имот. 

2. Управен одбор 
Член 27 

Управниот одбор е управен извршен орган на Ко-
мората. 

Управниот одбор заедно со претседателот на Ко-
мората брои 6 членови. 

Претседателот на Комората е и Претседател на 
Управниот одбор. 

Седниците на Управниот одбор ги свикува Претсе-
дателот на Комората. 

Седницата на Управниот одбор може да биде сви-
кана и на барање на една третина од членовите од 
вкувниот број на Управниот одбор. 

Седниците на Управниот одбор се јавни. 
Управниот одбор полноважно може да одлучува 

ако на седницата присуствуваат повеќе од половината 
членови на Управниот одбор. 

Управниот одбор своите одлуки по правило ги до-
несува со мнозинство на гласови на присутните члено-
ви на седницата на Управниот одбор. 

Начинот на свикување на седниците на Управниот 
одбор се регулира со деловник за работа на Управни-
от одбор. 

На Претседателот на комората и членовите на Уп-
равниот одбор им следува надомест за работата. 

Висината на надоместокот се утврдува со посебна 
одлука на Управниот одбор на Комората. 

Член 28 
Управниот одбор ги има следните права и обврски: 
- ги подготвува седниците на Собранието на Комо-

рата, 
- ги извршува одлуките на Собранието на Комора-

та, освен оние одлуки кои се во надлежност за извр-
шување на Претседателот на Комората, 

- го утврдува Нацрт Статутот и другите акти на 
Комората, 

- формира комисија за меѓународна соработка, 
подготвува програма за оспособување на лицата за вр-
шење на работи од обезбедување на лица и имот и вр-
ши надзор на стручно оспособување, 

- формира комисија за следење на стручно усовр-
шување на лицата за вршење на работи од обезбеду-
вање на лица и имот, 

- одлучува по жалбите против одлуките на дисцип-
линскиот совет донесени во дисциплинска постапка, 

- се грижи за статусот на лицата со лиценци и за 
односот кон другите органи и воопшто кон трети ли-
ца, 

- ја утврдува годишната пресметка и предлага 
предлог на пресметка за наредната година, 

- ја контролира уплатата на членарината и презема 
соодветни мерки против оние лица што не ја подмири-
ле во определениот рок, 

- редовно подготвува и доставува предлози и мис-
лење до министерот за внатрешни работи, 

- подготвува предлози за основање на фондови, 
особено за социјална заштита, за придонес на соли-
дарност, на економската помош за трајно осигурува-
ње, за заеднички потреби, за усовршување, специјали-
зација и други потреби, 

- подготвува годишна програма за стручни совету-
вања, семинари и предавања, за купување и продажба 
на основни средства, за патување во странство, за 
стручно усовршување во странство, за начин на корис-
тење на средствата од фондовите на комората, по при-
говорите и жалбите на вработените лица, 

- се грижи за обезбедување на законитоста и прав-
ната примена на прописите, презема мерки за заштита 
на Комората, донесува 

- програма за работа за тековната година во сог-
ласност со програмата на Собранието на Комората, 

- Управниот одбор одлучува и за други прашања 
кои се со закон и со овој статут ставени во негова над-
лежност како и за оние прашања кои се од интерес за 
Комората, а не се определува надлежност на било кој 
друв орган. 

Член 29 
Управниот одбор ако увравува и работи спротивно 

на законските прониси, Статутот и други акти на Ко-
мората или причини штета на Комората или нејзин 
член како и доколку работи неефикасно Собранието 
може да го разреши целиот Управен одбор или негов 
член и пред истекот на мандатот и тоа: 
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1. Ако увравува и работи спротивно на законските 
прописи, Статутот и другите акти на Комората. 

2. Ако причини штета на Комората или нејзин 
член. 

3. Ако не ги врши своите должности или не ги вр-
ши одговорно, или ги врши ^благовремено. 

4. Ако Управниот одбор не подготви и не поднесе 
извештај до Собранието на Комората. 

5. Ако член на Управниот одбор отсуствува два па-
ти неоправдано од седницата на Управниот одбор. 

6. Ако на член на Управниот одбор му е изречена 
дисциплинска мерка. 

7. Ако член на Управниот одбор со правосилна од-
лука е осуден за сторено кривично дело. 

3. Претседател на Комората 

Член 30 
Претседателот на Комората ги има следните права 

и обврски: 
- ја претставува и застапува Комората, 
- ги закажува седниците на Собранието и Управни-

от одбор, 
- ги спроведува одлуките на Собранието, освен 

оние одлуки за кои е надлежен Управниот одбор, 
- ги спроведува одлуките на Управниот одбор, 
- ги спроведува одлуките на Дисциплинскиот со-

вет, 
- ги потпишува замениците на Собранието и Уп-

равниот одбор, 
- ги потпишува општите акти на Комората и се 

грижи за нивно извршување, 
- ги потпишува патните налози за патување во зем-

јата и странство, 
- ја организира стручната служба на Комората, 
- се грижи за работењето на Комората да се врши 

според законските прописи, Статутот и друвите акти 
на Комората, 

- го организира книговодството на Комората, 
- подготвува извештај за работењето на Управни-

от одбор и другите органи и ги доставува до Собрани-
ето на Комората, 

- подготвува и предлог програма за практично усо-
вршување на лицата за вршење на работи на обезбе-
дување на лица и имот, 

- подготвува и предлага програми за подобрување 
услови на работа на лицата за вршење на работи за 
обезбедување на лица и имот, 

- се грижи за заштита на угледот на Комората и 
сите членови, 

- донесува решенија, наредби, уватства и налози за 
спроведување на одлуките на Собранието, Управниот 
одбор, дисциплинскиот совет како и решенија на ми-
нистерот за внатрешни работи, 

- врши и други работи што му се ставени во над-
лежност со закон, подзаконски акти, со овој статут и 
други општи акти на Комората. 

Во случај на спреченост на Претседателот замена-
та ја врши член на Управниот одбор што ќе го опреде-
ли Претседателот на Комората. 

Член 31 
Претседателот на Комората може да биде разре-

шен од должноста претседател спротивно на неговата 
волја доколку: 

- не работи во согласност со законските прониси, 
- не ги почитува одредбите на овој статут, одлуки-

те на Собранието и Управниот одбор, дисциплинскиот 
совет и истите не ги спроведува или ненавремено ги 
спроведува, 

- доколку со своето работење како Претседател 
причини материјална штета на Комората, 

- доколку биде осуден за кривично дело со умисла 
и одлуката стане правосилна. 

Иницијатива за сменување на Претседател на Ко-
мора може да покренат најмалку една третина од чле-
новите на Управниот одбор, дисциплинскиот совет и 
нај малку една третина членови. 

Предлог по иницијатива за разрешување на Прет-
седател на Комората го утврдува Управниот одбор, а 
одлука за разрешување донесува Собранието на Ко-
мората. Одлука се донесува со мнозинство на гласови 
од вкувниот број запишани лица во именикот на кои 
им е издадена лиценца. 

4. Дисциплински совет 

Член 32 
Дисциплинскиот совет е составен од пет члена. 
Членовите на Дисциплинскиот совет имаат заме-

ници. 
Членовите на Дисциплинскиот совет и нивните за-

меници ги избира Собранието на Комората. 

о Член 33 

Дисциплинскиот совет ја спроведува дисциплин-
ската постапка по поднесено барање за спроведување 
на дисциплинската постапка. 

Член 34 
Правата и надлежностите и водење на постапката, 

како и донесување на одлука се регулира во правил-
ник за дисциплинска одговорност и дисциплинска пос-
тапка. 

5. Стручен совет 

Член 35 
Стручниот совет е стручен и организационен ор-

ган на Комората. 
Стручниот совет го избира Управниот одбор на 

Комората. 
Стручниот совет е составен од 5 члена. 
Правилата за работа, начинот на кандидирање и 

исполнување на потребните предуслови за стекнување 
на доверба за стручните и организаторските способ-
ности како и други прашања во врска со работата на 
стручниот совет е утврдено со Правилник за работа 
на стручниот совет што го донесува Управниот одбор 
на Комората. 

6. Надзорен орган на Комората 
Член 36 

Надзорниот орган на Комората ја сочинуваат 
претседател и двајца членови што ги избира Собрана. 
ето на Комората од редот на своите членови. 

Член 37 
Надзорниот орган ја следи примената на одредби-

те на овој статут и другите општи акти на Комората 
од страна на органите и телата на Комората. 

Член 38 
Надзорниот орган го проверува материјалното и 

финансиското работење на Комората како и начинот 
на користење на средствата на Комората. 

Член 39 
Сите органи и тела на Комората се должни да му 

обезбедат услови за работа на Надзорниот орган во 
врска ,со вршење на надзорот. 

Член 40 
Надзорниот орган е должен да поднесува до Соб-

ранието на Комората извештај за својата работа осо-
бено за примената на Статутот и другите општи акти 
на Комората, како и за материјалното и финансиско-
то работење на Комората, најмалку еднаш годишно 
при усвојување на извештаите и програмите за работа 
за претходната година и завршна сметка на Комората. 

Член 41 
Седница на Надзорниот орган ја свикува и раково-

ди Претседателот на Надзорниот орган. Комисијата 
работи во полн состав. За одржаната контрола на сед-
ници се води записник, записникот го потпишуваат си-
те членови на надзорниот орган. 



5 јули 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 52 - Стр. 3 7 7 1 

Член 42 
Надзорниот орган покрај наведените работи по 

овој статут може да врши други работи што ќе му ги 
стави во задача Собранието на Комората. 

7. Други комисии и работни тела на Комората 

Член 43 
Собранието на Комората и Управниот одбор мо-

жат да формираат други комисии и работни тела (пос-
тојани или времени) во зависност од потребите на Ко-
мората. Правата и обврските на комисиите и работни-
те тела се формираат со актот за основање. Со исклу-
чок на претходниот став органот кој ја формира коми-
сијата и работното тело може да одлучува правата и 
надлежностите да се регулираат со посебен општ акт. 

IV. ИЗБОР И ОТПОВИКУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ 
НА КОМОРАТА 

Член 44 
Органите на Комората ги избира и отповикува 

Собранието на Комората. Мандатот на органите на 
Комората по правило трае 4 години. Мандатот на 
Претседателот на Комората трае 4 години. Претседа-
телот на Комората кој ќе постигне извонредни резул-
тати и организаторски способности може да биде пов-
торно избран. 

Член 45 
За избор на претседател на Комората, членовите 

на Управниот одбор, дисциплинскиот совет, стручни-
от совет, надзорниот орган и надзорен одбор се гласа 
тајно. За другите органи комисии и тела гласањето е 
јавно. 

Член 46 
Сите лица што имаат лиценца за вршење на рабо-

ти за обезбедување на лица и имот имаат право да 
предлагаат и да бидат предложени во органите на уп-
равување на Комората. Гласањето се врши на гласач-
ки листи кои се подготвуваат по утврдување на канди-
датура на кандидатите за кои ќе се гласа. Упатство за 
гласање се дава на самото гласачко ливче. 

' Член 47 
Утврдување на кандидат за избор на органите на 

управување и претседател на Комората се врши со 
јавно гласање. Кандидатурата е утврдена за оној кан-
дидат за кој гласа мнозинството присутни на Собрани-
ето. За член.ка орган на Собранието се смета дека е 
избран кандидат за кои се смета дека гласале повеќе 
од половина од присутните. За претседател на Комо-
рата се смета дека е избран оној кандидат за кој гласа-
ле мнозинството од присутните. 

Член 48 
При кандидирањето на кандидати за членови на 

Управниот одбор и кандидати за дисциплински совет 
и на други комисии се води сметка за адекватна заста-
пеност на подрачјето во Републиката според бројот на 
лицата кои што имаат лиценца за вршење на работи 
на обезбедување на лица и имот. Гласањето за Управ-
ниот одбор се врши на една листа. 

8. Изборна комисија 

Член 49 
Изборите ги спроведува изборна комисија составе-

на од три члена. Изборната комисија ја избира Собра-
нието по предлог на претседателот на Комората одно-
сно претседавачот со Собранието. 

Изборната комисија се грижи за законитост на из-
борната постапка. 

Обезбедува и подготвува гласачки листи за сите 
органи што се избираат како и обезбедува гласачки 
кутии. 

Со изборната комисија раководи претседател на 
комисијата иво нејзино име поднесува извештај најН 

Собранието. Гласањето се врши на тој начин што 
претседателот на изборната комисија ги повикува 
присутните да гласаат кои што се запишани во гласач-
киот список. 

Гласачкиот лист се внесува во гласачката кутија. 
По завршувањето гласањето изборната комисија ги 
пребројува гласачките листи, утврдува дали има нева-
жечки листи, колку е нивниот број и утврдува резул-
тати од гласањето. 

За време на спроведувањето на изборите како и за 
време на утврдување на резултатот од гласањето, из-
борната комисија води записник. 

По утврдување на резултатите од гласањето избор-
ната комисија поднесува извештај пред Собранието. 
Врз основа на резултатите од гласањето Собранието 
донесува одлуки. 

Член 50 
Претседателот на Комората и член на Управен од-

бор на Комората може да биде отповикан доколку не 
ги извршува своите обврски во согласност со Законот, 
овој статут и други акти на Комората. 

V. ЈАВНОСТ НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ 
НА КОМОРАТА 

Член 51 
Работата на органите на Комората е јавна. Јавнос-

та на работа на органите на Комората се остварува со 
присуство на членовите на Комората, со доставување 
на записници од седници и извештаи од работењето, 
со објавување на одлуки, заклучоци и акти на Комора-
та преку средствата за информирање. 

VI. ОПШТИ АКТИ НА КОМОРАТА 

Член 52 
Акти на Комората се: статут, кодекс на професи-

онална етика, правилник и дисциплинска одговорност, 
правилник за организација и работа на стручна служ-
ба, правилник на распределба на средства по фондови, 
правилник за потпис и книговодство, правилник за 
награди и признанија, деловник за работа на собрани-
ето, деловник за работа на увравниот одбор, како и 
други деловници и општи акти што ќе бидат донесени 
за работи од работата на Комората, доколку за тоа 
има потреба. 

Член 53 
Акт на Комората мора да биде усогласен со Уста-

вот на Република Македонија и Законот за обезбеду-
вање на лица и имоти и друви закони, договори и спо-
годби кои ги прифатила и одобрила Комората. 

Член 54 
Статутот, кодексот за професионална етика, пра-

вилникот за дисциплинска одговорност ги донесува, 
изменува и дополнува како и укинува Собранието на 
Комората, правилникот за распределба на средства, 
правилникот за награда и признание, деловникот за 
работа на Собранието ги донесува и дополнува Управ-
ниот одбор. 

Член 55 
Иницијатива за донесување или измена на актот на 

Комората може да даде секој член на Комората, Уп-
равниот одбор, претседател на Комората или друг ор-
ган на Комората. Одлука за поведување на постапката 
донесува Управниот одбор. По донесување на одлуки 
за поведување на постапка за изработка на општ акт 
се формира комисија за изработка на општ акт, а по-
тоа се даваат на јавна расправа. По завршувањето на 
расправата се доставува до надлежниот орган на одлу-
чување. Актот донесен од Собранието на Комората 
влегува во сила осмиот ден од неговото донесување и 
се објавува во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

Член 56 
Измена и дополнување на актот на Комората се 

врши по, иста постапка како и за нивно донесувањ,е. \ . 
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9. Именици и деловни книги на Комората 
Член 57 

Комората ги води следните именици: 
- именик за евиденција на издадени лиценци за вр-

шење на работи на обезбедување на лица и имот, 
- именик за евиденција правни лица на кои им е из-

дадена дозвола за вршење на обезбедување на лица и 
имот, 

- именик за евиденција на правни лица кои вршат 
обезбедување за сопствени потреби. 

Комората ги води следните деловни книги: 
- деловен протокол, 
- книга за службено патување, 
- книга за награди и признанија, 
- книга за основните средства на Комората, 
- за изречени дисциплински мерки, 
- персонални досиеа на лицата со издадени лицен-

ции, 
- книга за евиденција за заземени ставови од стра-

на на Собранието на Комората, Управниот одбор и 
стручниот совет за единствена и еднообразна примена 
на законските прописи, подзаконските акти и актите 
на Комората, 

r - книга за евиденција за одржување на советувања 
и предавања, како и други евидентни книги што ќе ги 
утврди Управниот одбор. 

Член 58 
Начинот на водење, чување и трошоци за имени-

ците и деловни книги на Комората ги определува Уп-
равниот одбор по предлог на Претседателот на Ко-
мората. 

10. Стручна служба на Комората 
Член 59 

Стручната и помошната административна работа 
на Комората ги врши стучната служба на Комората. 

Делокругот на работите, работните задачи, бројот 
на врботени и условите за работата, платите, и обврс-
ките од работниот однос се утврдуваат во согласност 
со" законските прописи и потребите на Комората утвр-
дени со посебен правилник што го донесува Управни-
от одбор по предлог на Претседателот на Комората. 

Член 60 
Со работата на стручната служба раководи секре-

тар. 
Секретарот ја застапува и претставува стручната 

служба и врши други работи утврдени со Правилни-
кот за организација и работа на стручната служба, 
како и работи со кои ќе ги задолжи Претседателот на 
Комората. 

Лицето кандидат за секретар мора да зборува и пи-
шува солидно англиски јазик. 

Член 61 
Вработените лица во стручната служба на Комо-

рата најнапред се вработуваат на определено време за 
проверка на нивна стручна, работна и организаторка 
способност. 

Работата на вработените во стручната служба ја 
следи и оценува формирана комисија од страна на Уп-
равниот одбор. 

Вработеното лице во стручната служба која нема 
да добие позитивна оценка за успешно извршената 
пробна работа, работниот однос му престанува. 

11. Средства и фондови на Комората 
Член 62 

Средствата на Комората се обезбедуваат од члена-
рина на членовите, правните лица кои вршат дејност 
во вид на давање на услуги за техничка заштита, обез-
бедување на лица и имот, како и од правни лица кои 
вршат обезбедување за сопствени потреби и друго. 

Член 6^ 
Управниот одбор ја определува висината на члена-

рината, начинот на плаќање и рокот на плаќање. 

Членарината се уплатува на сметката на Комората 
со почеток во месец јануари. Висината на членарината 
се одредува во зависност од потребните средства на 
Комората, а во согласност со годишните планови за 
приходите и расходите. 

Член 64 
Покрај членарина, средства на Комората се и 

други извори, донацни, заеми, легати и друго. 
Комората може да остварува приходи од вршење 

на дејност преку други форми, со основање на правни 
лица или проширување на дејност. Основањето на 
правни лица се утврдува врз основа на одлука на Уп-
равен одбор. 

Член 65 
Фондови на Комората се: 
- деловен фонд, 
- фонд за подмирување на придонесите, 
- фонд за осигурување од штета, 
- фонд за стручно усовршување, 
- резервен фонд и фонд за кредитирање. 
Формирање на други фондови се врши со одлука 

на Собранието на Комората, а по предлог на Управ-
ниот одбор и Претседателот на Комората. 

Член бб 
Средствата од Фондот се распоредуваат со одлука 

на Собранието на Комората. 

Член 67 
За состојбата на средствата на Комората се составу-

ва периодична и завршна сметка. Завршната сметка ја 
донесува Управниот одбор, а ја одобрува Собранието. 

12. Попис и книговодство 

Член 68 
Пописот на основните средства и имотот се врши 

во согласност со законските одредби и Правилникот. 
Пописот го вршат комисии формирани од страна на 
Претседателот на Комората. 

Член 69 
Пописот започнува и завршува по истекот на ка-

лендарската година. Комисиите работат во полн сос-
тав. Сите пописни листи ги потпишуваат сите членови 
на пописните комисии. Материјалите од пописите се 
предаваат на стручната служба на Комората. 

Член 70 
Книговодството Комората го води во согласност 

со законските прописи. 

13. Свечени признанија 

Член 71 
Свечени признанија на Комората се: 
- почесен член, 
- медал, 
- плакета, 
- благодарни^ 

Член 72 
Свечените признанија се доделуваат со одлука на 

Собранието на Комората, а на предлог на Управниот 
одбор на Комората и Претседателот на Комората. 
Формата и содржината на свечените признанија ја од-
редува Управниот одбор на Комората по предлог на 
Претседателот на Комората. 

14. Завршни одредби. 
Член 73 

Сите општи акти на Комората мора да бидат во 
согласност со одредбите на овој статут. 

Толкување на одредбите на овој статут дава Уп-
равниот одбор. 
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Член 74 
Овој статут влегува во сила веднаш со денот на до-

несувањето на Одлуката на Собранието за негово 
прифаќање од кога и ќе се применува, а ќе се објави 
во " Службен весник на Република Македонија". 

Комора за обезбедување на лица и имот 
Претседател, 

динл. инж. Тихомир Николовски, с.р. 

С У Д С К И О Г Л А С И 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1-СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје I-Скопје поднесена е ту-
жба за развод на брак и доверување на малолетно дете 
на издржување, воспитување и делумно издржување по 
тужбата на тужителот Адем Мустафа од Скопје, 
против тужената Анита Мустафа од Скопје, ул."Пре-
сека" бр. 4-б, со непозната адреса во странство. 

За привремен застапник на тужениот со решение 
на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на 
општините на град Скопје, бр.3020-368 од 14.06.2000 
година е определена Андреева Лилјана адвокат од 
Скопје, ул."Блажо Орландиќ" бр. 32-б. 

Привремениот застапник ќе ја застапува во пос-
тапката се додека тужената или нејзин полномошник 
не се појави во судот, а се до правосилното окончува-
ње на постапката во овој спор. 

Од Основниот суд Скопје I-Скопје, XIII П.бр. 
1991/99 (23171) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ Н-СКОПЈЕ 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 

по тужбата на тужителката Соња Ристеска од Тетово, 
против тужениот Иван Ристески од Скопје, со 
непозната адреса на жинеење во СР Германија. 

Се повикува тужениот Иван Ристески од Скопје, 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се 
јави во судот или во истиот рок да ја достави својата 
точна сегашна адреса на живеење. Во спротивно, суд-
от ќе му постави привремен старател КОЈ ќе ги заста-
пува неговите интереси до правосилното окончување 
на постапката. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје,У.П.бр.1338/-00. 
(23120) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје во тек е по-
стапка за развод на брак, по тужбата на тужителот 
Бајрами Ајрула, од с. Блаце-Скопско, против тужена-
та Бајрами Раза со непозната адреса на живеење. 

За привремен застапник на тужената се назначува 
адвокат Мирчевска Виолета од Скопје, која ги има 
сите права и должности на законски застапник на ту-
жената се додека истата или нејзин полномошник не 
се јави пред судот, односно додека Центарот за соци-
јална работа не го извести судот дека поставил стара-
тел. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 335/00. 
(23773) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, 
по тужба на тужителот Есад Бертон од Скопје, про-
тив тужената Манте Мауд Гхислаине Док од Белгија, 
сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 
15 дена по објавувањето на огласот, да достави своја 
адреса или одреди свој полномошник, во спротивно 
судот ќе определи привремен застапник кој ќе ги шти-
ти нејзините права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I П.бр. 1334/ 00. 
(23710) 

Пред овој суд се води парнична постапка за испол-
нување договор по тужба на тужителот Љубомир На-
цев од Скопје, против тужените Борис Велковски од 
Скопје, сега со непозната адреса на живеење и Репуб-
лика Македонија за МВР. 

Се повикува прво тужениот во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот, да се јави во судот лично или 
преку пономошник и да ја преземе постапката П. бр. 
784/97. Во спротивно, постапката ќе продолжи преку 
принремениот застапник, адвокат Миодраг Стеванов-
иќ од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI П.бр. 784/ 97. 

Пред вој суд во тек е постапка по тужба П. бр. 604/ 
00 на тужителот Александар Дуцкиноски од Скопје, 
ул. "Рафајло Батина" бр. 17, Горче Петров, против ту-
жениот Спасе Трајков од СкопЈе, ул. "Браќа Рециепа-
гиќ" бр. 20, а сега со непозната адреса. 

На тужениот поставен му е привремен застапник 
Лилјана Андреева од Скопје, ул. "Блажо Ордандиќ" 
бр. 32 б, која ќе го -застапува тужениот во постапката 
и ќе ги штити неговите права и интереси до правосил-
ното окончување на спорот или додека тужениот или 
негов полномошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје, IV П.бр. 604/ 00. 
(23815) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак, 
по тужбата на тужителката Бедрие Анте од с. Мојан-
ци, Скопје, против тужениот Јуп Алити сега со непоз-
ната адреса на жинеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена, од објаву-
вањето на огласот да се јави во судот и да ја даде точ-
ната адреса или да. одреди полномошник кој ќе ги зас-
тапува неговите интереси во спорот. Доколку не се 
јави или не одреди полномошник, ќе му биде одреден 
привремен старател кој ќе ги застапува неговите ин-
тереси до завршување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 757/00. 
(23687) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Во Основниот суд во Велес се води парнична пос-

тапка по предметот П. бр. 704/2000, по предлог на тужи-
телката Трајанка Новаковиќ - Цветкова од Велес, про-
тив тужените Драго Новаковиќ и Кочан Џемаил, двај-
цата со непознато место на живеење и престојување. 

За привремен застапник на тужените го постави стр-
учниот соработник Валентина Перчинковска-Стоја-
нова. 

Привремениот застапник ги има сите права и долж-
ности на законски застапник, се додека тужените или 
нивни полномошник не се јави во судот, односно се до-
дека Органот за старателство не го извести судот дека 
поставил старател. 

ОД Основниот суд во Велес, П.бр.704/20000. (23125) 

Пред овој суд во тек е поднесената тужба за дого-
ворен однос по тужбата на тужителот Етоски Исо со 
место на живеење с. Мелница, против тужениот Јакув 
Халити од с. Мелница, а сега со непозната адреса во 
Косово. Вредност на спорот 10.000,00 денари, 

Се повикува тужениот Јакуп Халити да во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот на судот 
и ја достави точната адреса или одреди свој полно-
мошник. Судот на тужениот ќе му постави привремен 
застапник кој ќе ги застапува неговите права и инте-
реси и тоа Билјана Јачева, стручен соработник, дип-
ломиран правник во Основниот суд во Велес се до ја-
вувањето на полномошникот на тужениот и до окон-
чувањето на постапката во судот. 

Од Основниот суд во Велес Џ.бр.685/2000. (23435) 

Пред Основниот суд во Велес по предлог на пол-
номошникот на тужителката Наза Мехмедовиќ од с. 
Горно Оризари, против тужениот Азир Рамадан од с. 
Горно Оризари, со непознато место на живеење и пре-
стојување. 

За привремен застапник на тужениот го постави 
стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Ва-
лентина Перчинковска-Стојанова. Привремениот, зас- i  
таиник ги има сите права и должности на законски 
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застапник се додека тужениот или негов полномошник 
не се јави во судот, односно се додека Органот за ста-
рателство не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр.683/2000. (23436) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд во тек е постапка за усмен договор 

за купопродажба на недвижен имот по тужбата на ту-
жителите Милошески Цветко од с. Галате, Ристоски 
Крсте од с. Зубовце, Стојкоски Гојко од Скопје, ул. 
"Л. Геровw бр. 33, и Јанковски Јордан од с. Беловиште, 
против тужените Телебак Гојко, Телебак Ангелко и 
Телебак Ѓорѓо сите од Мостар, Босна и Херцеговина, 
сега со непозната адреса. 

За привремен застапник на тужените им се опреде-
лува Бобан Димоски, стручен соработник при Осно-
вниот суд во Гостивар кој ќе ги застапува интересите 
на тужените се додека тие или нивни полномошник не 
се јават во судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.341/2000. 
(23122) 

Пред Основниот суд во Гостивар е заведен парни-
чен предмет за враќање на работи по тужбата на ту-
жителката Јусуфи Сузан од Гостивар, против тужени-
от Јусуфи Садри од с. Дебреше - гостиварско, сега со 
непозната адреса во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд 
во Гостивар, а доколку не се јави или не постави свој 
полномошник во постапката ќе го застапува привре-
мениот застапник Душица Димитриеска, стручен со-
работник при Основниот суд во Гостивар, се до окон-
чување на постапката по овој спор. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.655/99. 
(23122) 

Пред Основниот суд во Гостивар во тек е постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Бајрами 
родено Мустафи Букрије од Гостивар, против туже-
ниот Бајрами Фатмир од Гостивар, сега со непозната 
адреса во Германија. 

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд 
во Гостивар, а доколку не се јави или не постави свој 
полномошник во постапката ќе го застапува привре-
мениот застапник Бобан Димоски, стручен сорабо-
тник при Основниот суд во Гостивар, се до окончува-
ње на постапката по овој спор. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.423/2000. 
(23123) 

Пред Основниот суд во Гостивар е заведена постап-
ка за физичка делба по тужбата на предлагачот Сали-
ја Ахмет од Гостивар, против противниците Салији 
Гулч, Салији Насир, Салиу Шериф, Касами Садије и 
Фидани Зејнеп кој е со непозната адреса во странство. 

Се повикуваат тужените да се јават во Основниот 
суд во Гостивар, доколку не се јават или не постават 
свој полномошник во постапката ќе ги застапува при-
времениот застапник Алији Елјеса, стручен соработ-
ник при Основниот суд во Гостивар, се до окончување 
на постапката по овој спор. 

Од Основниот суд во Гостивар, ВПП.бр.24/98. 
(23127) 

ОСНОВЕН СУД ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар е заведен граѓански 

спор за развод на брак, по тужба на тужителката Зу-
рије Рамадани од Дебар, против тужениот Шефаит Ра-
мадани од с. Скудриње - Гостивар, со непозната адреса 
во Р. Италија. 

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена од ден-
от на објавувањето на огласот да се јави во судот или 
да постави свој полномошник, кој ќе ги штити негови-
те права и интереси до правосилното окончување на 
спорот. По истекот на овој рок на тужениот ќе му се 
постави принремен застапник преку ЦСР - Дебар. 

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 20/2000. (23757) 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
Пред Основниот суд во Кочани е поднесена тужба за 

утврдување на имовина стекната во брак по тужбата 
на тужителката Хаџихамидова Демирова Малике од 
Кочани, против тужениот Хаџи-Хамидов Илијас од 
Кочани, сега на привремена работа во Швајцарија со 
непозната адреса. Вредност на спорот 20.000,00 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30' дена од објаву-
вањето на огласот да се јави во судот или определи 
свој полномошник. Во спротивно, судот за привремен 
застапник на тужениот ќе го определи Благојчо Стои-
менов, стручен соработник во Основниот суд во Коча-
ни, кој ќе ги застапува интересите на тужениот до ок-
ончувањето на постапката. 

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.411/90. (23118) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
До Основниот суд во Куманово е поднесена тужба 

за развод на брак по тужбата на тужителот Лиман Но-
вак од с. Матејче - Општина Липково - Кумановско, 
против тужената Сандра Новак од СР Германија, со 
непознато живеалиште. Вредност на спорот 60.000,00 
денари. 

Судот по службена дејност со оглед на тоа дека ту-
жената е со непознато живеалиште, и поставува при-
времен застапник во овој спор при овој суд, а до пра-
восилното окончување на истата. За привремен зас-
тапник и се поставува адвокатот Тони Цветковски од 
Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово, X П. бр. 09-840/ 
2000. (23755) 

Пред Основниот суд во Куманово во тек е постап-
ка за развод на брак по тужбата на тужителката Ајда-
ри Сељада моминско Мемети од с. Черкеско, Кумано-
во, против тужениот Ајдари Назиф од с. Черкеско на 
привремена работа во Швајцарија, со непознато живе-
алиште. 

Судот по службена дејност со оглед на тоа дека ту-
жениот е со непознато живеалиште, му поставува при-
времен застапник во овој спор при овој суд, се до пра-
восилното окончување на истата. За привремен зас-
тапник и се поставува адвокатот Жикица Стоилковиќ 
од Куманово. 

Од Основниот суд во Куманово, III П. бр. 09-
743/2000. (23549) 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за 

развод на брак по тужбата на тужителката Пињиќ Ви-
олета од Кавадарци, ул." Методиј а Џувов Џико" бр. 
57, против тужениот Пињиќ Кемал од Р. Босна и Хер-
цеговина, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави 
во Основниот суд во Кавадарци или да назначи свој 
полномошник, доколку не се појави тој или негов пол-
номошник, судот му го поставува принремениот зас-
тапник Благородна Арангелова, дипломиран правник 
со положен правосуден испит која ќе ги брани неговите 
интереси. 

Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр. 299/2000. 
(23130) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Во Основниот суд во Струмица во тек е постапка 

за долг по тужбата на тужителот Борислав Стојменов 
од Скопје, против тужената Анка Стевчева од Стру-
мица, сега со непознато место на живеалиште. Вред-
ност на спорот 15.048,00 денари. 

Се повикува тужената да се јави во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на огласот, во спротивно судот и 
поставува привремен застапник Валентина Митева 
стручен соработник во Основниот суд во Струмица. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 389/89. 
(23129) 

Пред Основниот суд во Струмица се води постапка 
за оспорување на татковство по тужбата на тужите-
лот Реџеповиќ Јасмина од Струмица против тужениот 
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Смајо Реџеповиќ од с. Дабила, сега со непознато мес-
то на живеење. 

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок 
15 дена од денот на објавувањето на огласот. 

За принремен застапник се назначува Валентина 
Митева, стручен соработник во Основниот суд во Ст-
румица. Привремениот застапник ќе ги застапува ин-
тересите на тужениот со сите права се до појавување-
то на тужениот или негов полномошник во судот. 

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 948/2000. 
(23434) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води спор за со-

пственост по тужбата на тужителот Бишковски Мил-
ко од Тетово, ул."Илинденска"бр. 80, против тужени-
те Фуад Муареми од Тетово, ул."Илинденска" бр. 38, и 
Керим Мустафовиќ од Тетово, ул."Илинденска" бр. 
40, и двајцата со непозната адреса во Р. Турција. 

Се повикуваат тужените да се јават во рок од 30 
дена сметано од денот на објавувањето на огласот да 
ја посочат нинната адреса или да одредат свој полно-
мошник. Во спротивно, судот преку Центарот за соци-
јални работи во Тетово, ќе бара одредување на при-
времен старател кој ќе се грижи за нивните права и 
интереси до правосилното окончување на постапката. 

Основен суд во Тетово, П.бр. 764/2000. (23124) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 
П. бр. 679/2000, по тужбата на тужителот Рецеп Камер 
од Тетово, ул." Дреновец " бр. 77, против тужените 
Лика Мемет, Илјази Шериф, Илјази Рефик, Илјази 
Илјаз и Илјази Шеризат од с. Одри, сега со непозната 
адреса во странство. 

Се повикуваат тужените да во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот да се јават во судот или 
постават, свој полномошник, во спротивно судот преку 
Центарот за социјална работа Тетово, ќе им постави 
привремен старател кој ќе ги штити нивните права и 
интереси до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 679/2000. 
(23753) 

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка 
за сопственост по однос на продажба, по тужбата на 
тужителот Зоран Котевски и други од Тетово, ул. 
"Железничка" бр. 29, против тужениот Бакии Салија 
Харув, сега со непозната адреса во странство. Вредно-
ст на спорот 100.000 денари. 

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена од ден-
от на објавувањето на огласот да се јави во судот или 
да постави свој полномошник, кој ќе ги штити негови-
те права и интереси до правосилното окончување на 
спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 687/2000. 
(23759) 

ОСНОВЕН СУД ШТИП 
Пред Основниот суд во Штип е заведен спор за 

развод на брак по тужбата на тужителот Димитриев-
ски Тодор, против тужената Нада Димитриевска од 
Штип, сега со непозната адреса. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена да се јави 
или да постави свој пономошник, во спротивно судот ќе, 
и постави привремен застапник кој ќе штити нејзините 
интереси до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Штип, П. бр. 372/2000. 
(23126) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 

бр. 13175/99 на регистарска влошка бр. 020245367-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
трговско друштво со ЗТД на Друштво за производст-
во, трговија и услуги МАРИЈА Борче ДООЕЛ екс-
порт-импорт Кавадарци, ул. "Пионерска бр. 21. 

Дејности: 52.24,52.21,52.22,52.23,52.25,52.11,52.27, 
52.63, 52.41, 52.42, 52.44, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 
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52.48, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 
50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 
51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 
51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 
51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.52, 15 81, 60.23, 60.24, 63.40, 55.30, 
55.30/1,55.30/2. 

Овластување: Во правниот промет со трети лица 
друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластено за застапување: Борче Глигоров -
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13175/99.. (9700) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 197/2000 на регистарска влошка бр. 020272107-6-06-
000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето 
на ТП на Автопревозаник БРЗИ-ШПЕД ТП Стрезо-
ски Велимир Темелко, ул. "Охридска" бр. 15 Скопје. 

Основач на трговецот-поединец е Темелко Стре-
зоски од Скопје ул. "Охридска" бр. 15 со мб. 
2308952450192 со Пријава за основање на Трговец-
поединец од 15.01.2000 година. 

Дејности на друштвото се: 60.22, 60.23, 60.24. 
Во правниот промет со трети лица трговецот-поеди-

нец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврски-
те преземени во правниот промет со трета лица трш-
вецот-поединец одговара лично со целиот свој имот. 

Управител на трговецот-поединец е Темелко 
Стрезоски без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. б"р. 
197/2000. (9701) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14260/99 на регистарска влошка бр. 
020246837-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП на Авто такси Трговец-поединец 
ЕКИ ТП, Денис Фарук Рамадани, ул. "Благоја Паро-
виќ 76/3-6 Скопје. 

Дејност: 60.22 Такси превоз. 
Во вршењето на дејноста спрема трети лица трго-

вецот-поединец истапува во свое име и за сметка на 
фирмата. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица одговара трговецот-поединец лично со целиот 
свој имот. 

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

14260/99. (9702) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13940/99 на регистарска влошка бр. 
020221727-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТП таксист БИЛЕ Игор Благоја Сто-
јановски ул. "Ѓорче Петров" бр. 60/2-11 Скопје. 

Основач: Игор Стојановски од Скопје, ул. "Горче 
Петров" бр. 60/2-11 со ембг 1608973450176 и лк. бр. 
1500823 ГУВР Скопје. 

Дејност: 60.22 -,такси превоз. 
Седиште: ул. "Ѓорче Петров" бр. 60/2-11 Скопје. 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе истапува 

во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трета 

лица ТП одговара лично со целиот свој имот. 
Управител на ТП: Игор Стојановски - увравител 

со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

13940/99. . (9703) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 264/2000 на регистарска влошка бр. 020249187-6-06-
000, го запиша во трговскиот регистар унисот на ТП 
на Авто превозник ХАДИСА ТРАНС Сејфулаи Ша-
бан Муамед ТП с. Жировница, Ростуше. 

Дејности: Во внатрешниот трговски промет ќе ги 
обавува следните дејности: 60.21 - превоз на патници во 
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друг копнен сообраќај, линиски, 60.22 - такси превоз, 
60.23 - превоз на патници во друмски сообраќај, слобо-
ден, 60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 

Трговецбт-поединец во правниот промет настапу-
ва во свое име и за своја сметка. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот 
промет е Сејфулаи Муамед - управител без ограничу-
вање. 

За обврските сторени во правниот промет тргове-
цот-поединец одговара лично со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
264/2000. (9704) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 384/2000 на регистарска влошка бр. 02024908?-6-09-
000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето 
на ТП Кафуле БИСТРО ТП Стојановски Радован 
Сузана Скопје, ул. "Владимир Каваев" бр. 1-а. 

Дејности: 55.30/1 - ресторани и гостилници (без со-
би за сместување), 55.30/2 - услуги на други угости-
телски објекти, 55.40 - барови. 

Управител: Стојановска Сузана, ул. "Ботун" бр. 
17-а Скопје. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
384/2000. (9705) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 478/2000 на регистарска влошка бр. 02024939?-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за производство, трговија, услуги, мини 
авто-отпад и автолакер ТАИРИ ГАРАГЕ Неби 
ДООЕЛ експорт-импорт с. Порој, Џепчиште. 

Седиште: село Порој, општина Џепчиште. 
Дејности: 15.11,15.12,15.13,15.32,15.33,15.51,15.52, 

15.61, 15.81, 15.85, 15.91, 15.97, 15.98, 15.98/1,2, 20.30, 
24.30, 24.51, 25.11, 25.12, 25.13, 25.24, 28.51, 28.52, 28.62, 
28.63, 34.20, 34.30, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 2, 3, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.18, 51.19, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 2, 3, 4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 55.30, 60.22, 60.24, 63.12, 63.40, надворешна 
трговија со прехранбени производи и непрехранбени 
производи. Во правниот промет со трети лица друш-
твото истапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските сторени во правниот промет друштвото одгова-
ра со целокувниот свој имот. Основач и вложувач на 
друштвото е лицето Неби Таири. Управител без огра-
ничување Неби Таири. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
478/2000. (9706) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 565/2000 на регистарска влошка бр. 
020251627-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за транспорт, трговија, 
угостителство и услуги ВАРИУС Бобан и другк ДОО 
експорт-импорт Скопје, булевар "Јане Сандански" бр. 
62/2-8. 

Основачи на друштвото се: Јовановиќ Бобан од 
Скопје, со стан на булевар "АВНОЈ" бр. 116/7, со број 
на лк. 13341754 - издадена од МВР - Скопје, со мб 
2812977450022, и Игорче Петковски од Скопје, со стан 
на бул. "Јане Сандански" бр. 62/2-8, со број на л к. 
1471264 со мб - 2411977450044. Седиште: булевар "Ја-
не Сандански" број 62/2-8. 

Дејности: Во внатрешното трговско работење Дру-
штвото ќе ги обавува дејностите: 22.14, 22.15, 22.31, 
22.32, 22.33, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 

52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, .52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 
71.10, 71.21, 7132, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40,74.40,74.70,74.81,74.82,74.84,92.72. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за преземените 
обврски во правниот промет со трети лица одговара 
со целокувната своја имовина. Управител на Друш-
твото е лицето Игорче Петковски од Скопје, со стан 
на булевар "Јане Сандански" број 62/2-8, со број на лк. 
1471264 - издадена од ГУВР - Скопје, со МБ 
2411977450044. 

Управителот ќе го застапува Друштвото во внат- ^ 
решното и надворешеното трговско работење со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
565/2000. (9707) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 71/2000 на регистарска влошка бр. 02027190?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основа-
њето на Трговец-поединец на Автопревозник БЕКО 
ТП Бекрија Зекир Ризвановиќ с. Љубош, ул. "7" бр. 78 
Студеничани. 

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

Основач и управител Бекрија Ризвановиќ од с. 
Љубош, ул. "7" бр. 78 Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
71/2000. (9708) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1262/99 на регистарска влошка бр. 1-69907-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Приватна здравствена организација - аптека "ХОДА-
ФАРМ" Неготино - Полошко, с. Неготино. 

Скратен назив: П З О аптека "ХОДА-ФАРМ". 
Основач: Бесим Хода од Гостивар, с. Неготино, со 

акт за основање бр. 01/99 од 15.12.1999 година. 
Дејност: 52.31 Аптеки. 
Здравствената организација во правниот промет 

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

лица Здравствената организација одговара со целиот 
свој имот. 

Лице овластено за застапување е Бесим Хода, ди-
ректор без ограничување, во рамките на запишаната 
дејност. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1262/99. (9709) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15335/99 на регистарска влошка бр. 
02024524?-8-01 -ООО, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за трговија и услуги РИ-КОМ 
Чолаков Ристо ДООЕЛ експорт-импорт Велес, ул. "11 
Октомври" бр. 7/7. 

Фирмата гласи: Друштво за трговија и услуги РИ-
КОМ Чолаков Ристо ДООЕЛ експорт-импорт Велес. 
Седиштето е на ул. "И Октомври" бр. 7/7 - Велес. 
Единствен содружник и управител без ограничување 
е: Чолаков Ристо од Велес, ул. "11 Октомври" бр. 7/7, 
ембг 2907963480019 со лк. бр. 137067 - УВР Велес. Дру-
штвото во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските во правниот 
промет Друштвото одговара со сите свои средства. 

Дејности: 15.32, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 
15.81/2, 15.89, 15.98/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.30, 
20.10/1, 21.12, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51,42, 
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51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3,'52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.12, 74.13, 74.40, 74.50, 
74;83, 74.84, 93.05. Надворешнотрговски дејности: над-
ворешнотрговски промет со прехранбени производи, 
надворешнотрговски промет со непрехранбени произ-
води, застапување на странски фирми, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, реекс-
порт, консигнациона продажба, угостителски и турис-
тички услуги, меѓународна шпедиција, агенциски услу-
ги во областа на транспортот, лизинг работи, меѓуна-
роден транспорт на стоки и патници, долгорочна про-
изводствена кооперација, малограничен промет со Бу-
гарија, Грција, СР Југославија и Албанија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15335/99. (9710) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 458/2000 на регистарска влошка бр. 020249247-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за производство и преработка на дрво, 
трговија и услуги ОКСИА-БРОС Петре и Милорад 
ДОО Гевгелија, ул. "Нова Лок. Блокотехна". 

Содружници: Петре Богдановски, Скопје, ул. "50 
Дивизија" бр. 22 мб. 0312951450059 лк. бр. 1517143, 
Милорад Јовчевски, Скопје, ул. "Кнез Хацон" бр. 5 
мб. 1103960450032 лк. бр. 1373747. 

Дејности: 20.10/1. 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 21.11, 2112. 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.12, 
24.14, 24.16, 24.17, 24.30, 24.62, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.25, 45.34, 45.42, 45.43, 45.45, 51.13, 51.15, 51.53, 
51.54, 51.62, 51.70, 52.44/1, 52.44/2, 52.46, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 44.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.84, 93.04, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, посреду-
вање и застапување на странски фирми, консигнацио-
на продажба, меѓувароден превоз на стоки и патници. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешно и 
надворешно трговскиот промет е Петре Богдановски 
- управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
458/2000. (9711) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1257/99 на регистарска влошка бр. 1-69908-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Приватна здравствена организација - аптека "АРА-
БИС" Кондово, с. Кондово ул. "1" бр. 81. 

Фирма: Приватна здравствена организација -
аптека "АРАБИС". 

Седиште: Кондово, с. Кондово ул. "1" бр. 81. 
Скратен назив: П З О аптека "АРАБИС". 
Основач: Везира Хасиќ од Скопје, с. Љубин, со акт 

за основање, бр. 01/99 од 24.12.1999 година. 
Дејност: 52.31 Аптеки. 
Во правниот промет со трети лица истапува во 

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

лица, Здравствената организација одговара со целиот 
свој имот. 

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

1257/99. (9712) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 13190/99 на регистарска влошка бр. 020205377-6-06-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 

ТП Таксист НЕНА-КОМ ТП Ратко Велко Јаневски, с. 
Арачиново - Арачиново. 

Дејности: 60.22, 60.24. 
Одговара за своите обврски лично со целиот свој 

имот. 
Управител: Ратко Јаневски. 
Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 

13190/99. . .. (9713) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 886/2000 на регистарска влошка бр. 
020254647-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето со ЗТД на Друштвото за производство, 
обработка на камен, трговија и услуги СОПОТ Бу-
дуќност, Славољуб и др. ДОО експорт-импорт Скопје, 
с. Стајковци, ул. "18" бр. 27^а. 

Дејности: 01.11/1, 0111/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.30, 
01.41/3, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.40, 14.50, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20,Л5.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 
15,43, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 
15.98/2, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 24.16, 24.20, 24.30, 
24.51, 24.52, 24.70, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.52, 26.53, 
26..61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 26.82, 27.21, 27.22, 
27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 
28.12, 28.52, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 
29.13, 29.40, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.71, 29.72, 31.30, 
31.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 37.10, 37.20, 
45.11, 45.12, 45.21/1, 4521/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, Л.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 5 2.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52 44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 52.22, 52.23, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 
65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 
71.32, 71.34, 71.40, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 
74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување 
во областа на прометот на стоки и услуги, меѓународ-
на шпедиција, меѓународен транспорт со стоки и пат-
ници, реекспорт, компензациони работи, малограни-
чен промет со соседните земји Грција, Бугарија, Алба-
нија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име . и зк СВОЈ а сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Лидија Накова - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
886/2000. .1 (9714) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 51/2000 на регистарска влошка бр. 02025174?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Друштво за производство, градежништво, инже-
неринг, монтажа, п"олј одел ство и услуги ГИГАНТ-
К О М П А Н И 2009 Цвета а Милош ДОО експорт-им-
порт Скопје, ул. "И ОктС иври" бр. 115А/8. 

Скратен назив: ГИГАНТ-КОМПАНИ 2009 Цвета 
и Милош ДОО експорт-импорт Скопје. 

Основачи: Цвета Темелковска од Скопје со лк. бр. 
1257035 и ембг 2404967455114 

Милош Новаковиќ од Скопје со л к. бр. 1376386 и 
ембг 1501965450095. 

Дејности во внатрешниот промет: 01.11/1, 01.11/2,01.11/3, 
01.12/1,01.13/1,0121,01.22/1,01.23,01.24,0125,02.01,02.02,153, 
15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.:./, 15.11, 15.31, 1532, 15.33, 15.51, 
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15.52,15.71,15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 
15.94,15.95,15.98/2,17.40/1,17.40/2, 17.54/2,18.10,18.21,1822, 
18.23,18.24,19.20, 1930, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 
21.25, 22.12, 22.13, 22.21, 2222, 2223, 2224, 2225, 25.12, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 2524, 26.21, 26.25, 26.70, 28.21, 28.40, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 2912, 2921, 2922, 29.23, 2931, 29.32, 
29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 2956, 29.71, 29.72, 30.01, 31.10, 
31.20,31.40,31.61,31.62,32.10,3220,32.30,33.10,33.10/1,33.10/2, 
33.30, 33.40, 33.50, 35.42, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 3622, 
36.50,36.61,36.62,36.63,37.10,3720,45.12,45.21/1,4521/2,45.22, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 
51.31,51.32, 51.33, 51.34,5135,5136, 5137, 5139, 51.41, 5142/1, 
51.42/2,51.43, 51.44, 51.45,51.46, 51.51, 5153, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 5222, 52.23, 52.24, 52.25, 5226, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 5530, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 7420/2, 7420/3, 74.30, 74.40, 74.81, 
74.83, 74.84, 92.33, 9234, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 
24.15,24.20,45.11,45.25,51.62,51.55. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, меѓународна 
шпедиција, застапување на странски фирми, застапу-
вање и посредување во прометот со стоки и услуги, 
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патни-
ци, комисиона продажба, продажба на странски стоки 
од консигнациони складови, изведување завршни и за-
наетчиски работи во странство, услуги во меѓународ-
ниот туризам, инженеринг. 

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

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

Овластено лице за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет Милош Новаковиќ -
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
51/2000. (9715) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 290/2000 на регистарска влошка бр. 020248637-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ВИДЕО-ГАЛАКСИЈА Милан експорт-импорт 
ДООЕЛ ул. "Фемо Кулаков" бр. 17 Неготино. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 51.21, 
17.1, 17.12, 14.11, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.70, 52.1, 52.12, 52.11, 52.2, 52.21, 52.22, 
52.23,52.24,52.25, 52.26, 52.5, 52.50, 55, 55.1, 55.11, 55.12, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 
92.33, 92.34, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување на странски лица, посредување во 
надворешнотрговски промет, меѓувароден транспорт 
на стоки на друмски сообраќај и шпедиција, реекспо-
рт, консигнација. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
290/2000. (9716) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 742/2000 на регистарска влошка бр. 020253717-6-09-
000, го запиша во трговскиот регистар ТП со ЗТД на 
Трговец поединец кафе бар СКУДЕТО ТП Сашо 
Витомир Павлов, ул. "Илинденска" бр. 48 лок. 3 Скопје. 

Дејности: 55.30/2, 55.40. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските преземени во правниот промет со 

трети лица о^јговара со целокупниот свој имот. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот 

промет е Павлов Сашо - управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

742/2000. „ (9717) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15950/99 на регистарска влошка бр. 
020273037-3-01 -ООО, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија и услуги БЗСТ 
Борис и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Ј1енинова" 
бр. 29/3-5: 

Назив: Друштво за трговија и услуги БЗСТ Борис 
и др. ДОО увоз-извоз. 

Седиште: Скопје, ул. "Ленинова" бр. 29/3-5. 
Управител: Стојановски Борис од Скопје. 
Содружници: Стојановски Борис и Стојановска 

Зорица од Скопје. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 

50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53,14.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
61.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52-11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 5:2.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 71,71.40,74.40,74.82, 74.83,74.84. 

Во надворешнотрговското работење друштвото ќе 
ги врши следниве дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредување, 
консигнациони складишта, комисионо работење, ре-
експорт. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15950/99. (9718) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 373/2000 на регистарска влошка бр. 
020234047-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија и услуги КОМ-
ИТЕТ Ице ДООЕЛ Експорг-Импорт Скопје, ул. "Мито 
Хаџивасилев Јасмин" 4/45 Скопје. 

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 22.11, 
22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 63.30, 63.40, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
41.42, 51.42/1, 51.42/2, 51 43, 51.44, 51.45, 51.46, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.31, 52.3/, 52.41, 52.42, 52:43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 71.31, 
71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 
74.40, 74.84, 74.13, 74.14, 92.12, 92.13, 92.20, 92.32, 92.40, 
92.61, 91.62, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување, застапување на странски ли-
ца, реекспорт, продажба на стоки и консигнациони 
складови, меѓувароден транспорт и шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица Друштвото од-
говара со сиот свој имот. Во надворешниот и вна-
трешниот промет друштвото го застапува и прет-
ставува Маѓероски Ице - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
373/2000. (9719) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1415/99 на регистарска влошка бр. 020222487-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговско друштво МИЛИЦИОНЕР Здружение 
на пензионираните работници од органите за вна-
трешни работи во Република Македонија ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Димче Мирчев" бб. 

Фирма: Трговско друштво Милиционер Здружение 
на пензионираните работници од органите за внатреш-
ни работи во Република Македонија Скопје, ДООЕЛ. 

Седиште: Скопје, ул. Димче Мирчев" бб. 
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Основач Здружение на пензионираните работници 
од органите за внатрешни работи во Република Маке-
донија. 

Дејности: 20.40,25.24,28.73,45.11,45.21,45.31,45.45, 
50.10, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 74.40, 74.84, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30,72.30,74.12,74.60, 92.62, 92.72, 80.41. 

Друштвото во правниот облик истапува во свое 
име и за своја сметка. 

Лице одговорно за застапување на друштвото во 
внатрешнонадворешниот трговски промет е Цветко 
Мерџановски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1415/99. (972(f) 

. Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6487/99 на регистарска влошка бр. 020203627-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на ТП ОРБИТА-С авто такси Сашо Партенија Ни-
колов Скопје, ул. "Жан Жорес" бр. 40. 

Основач: Сашо Партенија Николов бр. 40 од 
Скопје, со стан на ул. "Жан Жорес бр. 40. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23,60.24. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

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

трети лица, трговецот поединец одговара со сиот свој 
имот и средства. 

За лице овластено за застапување се именува Са-
шо Николов од Скопје, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6487/99. ' (9721) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4/2000 на регистарска влошка бр. 020273057-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на трговец - поединец ТП Авто такси ТП АСТРА 
Идриз Измет Амети, с. Радуша, општина Кондово. 

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

Управител и основач е Идриз Амети од с. Радуша, 
општина Кондово, без ограничување. 

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 
свое име и за своја сметка, а за сторените обврски 
одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 
4/2000. (9722) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15244/99 на регистарска влошка бр. 
020237767-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, промет и 
услуги ИНТЕРКАР 2000 Алекса и Костел ДОО 
Скопје, бул. "К. Ј. Питу" бр. 19, мезанин локал 57. 

Назив и седиште на друштвото: Друштво за произ-
водство, промет и услуги ИНТЕРКАР 2000 Алекса и 
Костел ДОО Скопје, бул. "К. Ј. Питу" бр. 19 мезанин 
локал 57. 

Скратена ознака на фирмата: ИНТЕРКАР 2000 ДОО. 
Основачи на друштвото: Алекса Михајлов од Ско-

пје и Костел Шекутковски од Скопје. 
Дејности на друштвото: 60.23, 60.24, 15.12, 15.13, 

15.20,15.31, 15.32, 15.33, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 
15.71,15.72,15.81,15.81/1,15.81/2,15.82,15.82/1,15.52/2, 
15,84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/1, 
15.98/2, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.13, 25.21, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 5.0.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 15.17, 51.18, 15.19, 51.21,-51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 

51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
55.40, 60.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување на странски фирми, посреду-
вање во надворешно трговскиот промет, реекспорт, 
консигнациона продажба на странски стоки, агенци-
ски с услуги во транспортот, услуги на меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт 
на стоки и патници. 

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

Друштвото во правниот промет одговара со сиот 
свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Алекса Михајлов -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15244/99. (9724) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12954/98 на регистарска влошка бр. 
020144437-8-03-000, го загиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производ-
ство, промет и услуги ЛУ ЧИЈАНО Тони ДООЕЛ екс-
порт-импорт Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 14/1-13. 

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.51, 18.22, 20.40, 21.23, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.44, 51.45, 51.53, 51.54, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2,74.40,74.84, 50.30,50.30/1,50.30/2,50.30/3. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, друштвото одговара со целиот свој ш4от. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Тони Димитровски, 
управител без ограничување. 

. Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12954/98. (9725) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 699/00 на регистарска влошка бр. 020251967-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на трговско друштво на Транспортно производно 
услужно трговско друштво Б Е Џ И ТРАНС Кадрув 
ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "6" бр. 28 Сарај. 

Друштвото е основано со Изјава од 04.02.2000 год. 
од основачот Кадрув Шабани од Скопје. 

Дејности: 01.11/1, 01.'1/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.2 1/2, 01.24, 01.25, 01.41/3? 01.42, 
02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 
15.81/1,15.81/2,15.85,15.98/2,17.51, 20.10/1, 20.30, 20.40, 
20.51, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.40, 28.73, 37.10, 
37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 1.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51 /2 , 51.43, 51.44, 51:45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 1.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 74.13, 74.14, 
74.20/3,74.40,74.82,74.84, 93.05. ј 

Во надворешнотрговскиот промет: надворешна тр-i 
говија со прехранбени производи, надворешна тргови^ 
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ја со непрехранбени производи, застапување и посре-
дување во надворешнотрговскиот промет, комисиона 
продажба, консигнациона продажба, консигнациони 
складови, меѓународен превоз на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, реекспорт, меѓународна шпеди-
ција, малограничен промет со соседните држави, изве-
дување инвестициони работи во странство, туристич-
ки работи со странство. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. Во внатрешниот и надворешниот тр-
говски промет друштвото ќе го застапува лицето Ка-
друв Шабани како управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
699/00. (9726) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр.97/2000 на регистарска влошка бр. 02024628?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на трговско друштво со ЗТД на Транспортно прои-
зводно услужно трговско труштво АТЛАС-2000 Фик-
мет ДООЕЛ увоз-звоз, ул. 10 бр. 27 Сарај. 

Друштвото е основано со Изјава од 10.01.2000 год. 
од основачот Хикмет Незири од Скопје. 

Дејности: 0111/1, 01.11/3, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 
01.25, 01.41/3, 01.42, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13,15.32, 15.33, 
15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/2, 17.51, 20.10/1, 
20.30, 20.40, 20.51, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.40, 
28.73, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51,53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 74.13, 74.14, 74.20/3, 
74.40,74.82,74.84,93.05. 

Во надворешнотрговскиот промет: надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, застапување и посре-
дување во надворешнотрговскиот промет, комисиона 
продажба, консигнациона продажба, консигнациони 
складови, меѓународен превоз на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, реекспорт, меѓународна шпеди-
ција, малограничен промет со соседните држави, изве-
дување инвестициони работи во странство, туристич-
ки работи со странство. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. Во внатрешниот и надворешнотргов-
скиот промет друштвото ќе го застапува лицето Хик-
мет Незири како управител без ограничување.' 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
97/2000. (9727) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14888/99 на регистарска влошка бр. 
02024229?-8-03-ООО, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговското друштво за производство, 
трговија, угостителство и услуги-ДОМ АВТОМА-
ТИКА Мирослав ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. 
"Предраг Јанчески" бр. 1, Тетово. 

Основач: Грнчароски Мирослав од Тетово. 
Управител: Грнчароски Мирослав без ограничу-

вање. 
Дејности: 15.8171, 20.40, 22.22, 31.10, 31.62, 36.14, 

45.21, 45.31, 45.32, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24, 74.84, 31.20, 30.01, 30.02, 31.30, 31.61, 32.10, 33.20, 

33.30, 74.20/2, 74.20/3, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 27.33, 27.44, 24.11, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, унапредување на увоз на стоки и 
услуги, привремен увоз-извоз, компензациони работи, 
посредување во надворешнотрговскиот промет и ме-
ѓународен транспорт на стоки. 

Друштвото истапува о свое име и за своја сметка, 
и одговара со сите свои ед едства. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 
14888/99. (9728) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 189/2000 на регистарска влошка бр. 
02025184?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги АМОР Владо експорт-импорт ДООЕЛ ул. 
"Њуделхиска" бр. 2 лок 2, Скопје. 

Се врши основање на Друштво за производство, 
трговија и услуги АМОР Владо експорт-импорт 
ДООЕЛ. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21,21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 5.1.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48. 52.50, 52.61, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 
55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.23, 
63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 
72.10, 72.20, 72.30, 70.40, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/5, 74.30, 74.40, 74.8^ 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени произвс ји, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт, застапување на 
странски правни и физички лица, малограничен про-
мет со Грција, Албанија, Бугарија и Србија, соработка 
со странски кооперанти и производители, продажба 
на странска стока на консигнациони складишта, меѓу-
народна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и 
патници. 

Управител: Владо Николовски од Скопје. 
Во правниот промет со трети лица друштвото ис-

тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица, друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Единствен содружник на друштвото е Владо Нико-
ловски од Скопје со стан на ул. "Востаничка" бр. 47. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
189/2000. (9729) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13800/99 на регистарска влошка бр. 
02022037?-8-03-ООО, го заниша во трговскиот регистар 
основањето ДООЕЛ на Друштвото за производство, 
трговија и услуги АВТО-СПОРТ Оливер ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, ул. "Ратко Митровиќ" бр. 75-б. 

Назив: Друштво за производство, трговија и услу-
ги АВТО-СПОРТ Оливер ДООЕЛ увоз-извоз. 

Седиште: Скопје, ул. "Ратко Митровиќ" бр. 15-6. 
Основач: Друштвото е основано од едно лице, 

Оливер Белкоски од Скопје. 
- Дејности: 24.30,24.12, М.16,24.66,25.11,25.12,25.13, 

25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 2 5.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
45.41, 45.44, 45.45, 50.10/50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.15, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 52.44/1, 52.44/2, 52.46, 
52.50, 52.62, 52.63,71.10, 71.21, 51.74,74.84. 

Надворешнотрговски промет: надворешна тргови-
ја со непрехранбени производи, малограничен промет 
со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, коми-
сиона продажба, продажба на стоки во консигнациони 
складишта. 

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

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

Управител без ограничување е Дејан Диманов од 
Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 47/1-19. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13800/99. (9730) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10379/99 на регистарска влошка бр. 
020186207-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето согласно ЗТД на Костадиновски Благоја 
Љупчо ДЕАЛ ТП автотакси, ул. "Варшавкса" бр. 19/1-
15, Скопје. 

Дејноста во внатрешниот промет: 60.22 - такси 
превоз. 

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

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

Костадиновски Љупчо - управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Cmme, Трег. бр. 

10379/99. (9731) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 208/2000 на регистарска влошка бр. 020249137-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за производство, градежништво, тргови-
ја и услуги ЕДИТА-КОМЕРЦ Далип и др. ДОО екс-
порт-импорт, Скопје, ул. "Московска" бр. 5/2-15. 

Дејности: 51.21,51.31,51.32, 51.33, 51.34,51.35,51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.35, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51,64, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52,25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 
51.19, 63.40, 15.81/1, 20.10/1, 25.22, 26.61, 27.73, 74.20/2, 
74.20/3, 34.30, 74.12, 74.14, 74.84, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 
22.22, 74.40, 45.11, 45.12, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 52.74, 18.22, 
18.23,18.24, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, застапување, посредување во прометот со стоки 
и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југо-
славија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигна-
ција, меѓународен транспорт на стоки и патници во 
друмскиот сообраќај, изведување на градежни работи 
во странство, меѓувародна шпедиција, туристички ра-
бота во странство. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Куртишоски Да-

лип - увравител без ограничување, 
Основачи на друштвото се: Куртишоски Далип од 

Скопје и Куртишоски Деар од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

208/2000. (9732) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 21/2000 на регистарска влошка бр. 020304327-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на ТП со ЗТД на Авто такси ОМЕР Мемедали 
Фаик Емини ТП с. Арнакија, Скопје. 

Основач: Мемедали Емини од. с. Арнакија, Скопје. 
Дејност: 60.22 такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

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

лица одговара лично, со целиот свој имот. 
Овластен потписник е Мемедали Емини, управи-

тел со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

21/2000. (9734) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9282/99 на регистарска влошка бр. 020200497-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Трговец-поединец Автопревозник ОКТОПОД 
ТП Венко Милан Ивановски, ул. "Божидар Аџија" бр. 
21 Скопје. 

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

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

Управител Венко Ивановски од Скопје, ул. "Бо-
жидар Ација" бр. 21. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9282/99. (9733) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 29/2000 на регистарска влошка бр. 020304307-
6-06-000, го запиша во тр овскиот регистар запишува-
њето со ЗТД на ТП ЦА1ј ,И - такси Трај анча Момчило 
Додевски, ул. "К. Охридски" 15/2 с. Стајковци, Скопје. 

Содружник и управител: Трај анча Додевски од 
Скопје, с. Стајковци ул. "К. Охридски" 15/2. 

Дејност: 60.22. 
Трговец поединец во правниот промет истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските одговара ли-
чно со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
29/2000. (9735) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 15592/99 на регистарска влошка бр. 02G246827-8-03-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за производство, трговија и услуги КИМ АТ 
Кирил ДООЕЛ Скопје, ул. "Кавадарска" бр. 24. 

Содружник: Кирил Трпкоски, ул. "Кавадарска" бр. 
24, Скопје. 

Дејности во внатрешен промет: 28.11, 28.12, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45,43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.33, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.54, 52.21, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.72, 52.72/1, 
52.50, 52.62, 52.63, 52.24, 52.25, 52.27, 74.12, 74.14, 74.82, 
74.83,74.84. 

Дејности во надворешнотрговски промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Кирил Трпкоски - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15592/99. (9736) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15259/99 на регистарска влошка бр. 
020253327-8-01-000, го задиша во трговскиот регистар 
основањето на Услужното трговско друштво БЛЕТА 
Бујар ДООЕЛ Тетово, ГТЦ лок. бр. 2/5v 

Основач: Бујар Треси ед Тетово, ул. Т . Петров 39/3 . 
Фирма: Услужно трговско друштво БЛЕТА Бујар 

ДООЕЛ. 
Седиште: Теттово, ГТЦ лок. бр. 2/5. 
Дејности: 50.10,50.20,50.30,50.50,51.11,51.12,51.13, 

51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.12, 63.40, 64.20, 70.31, 71.10, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.40, 74.83, 
74.84,92.11,92.12,92.13, 92.31/2,92.40, 92.62. 

Управител: За увравител на Друштвото се одреду-
ва лицето Бујар Треси од Тетово. 
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Овластувања: Друштвото во правниот промет ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

Одговорност: Друштвото за обврските во правни-
от промет со трети лица преземени во текот на рабо-
тењето одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15259/99. (9737) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3986/99 на регистарска влошка бр. 020203927-
1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на Јавното трговско друштво за производство, тр-
говија и услуги ВАЉТРИМИ Насер Алили и др. увоз-
извоз, с. Порој - Џепчиште. 

Основачи на Друштвото се: Насер и Шиќирет 
Алили и двајцата од село Порој Општина Џепчиште. 

Дејности: 28.11, 15.31, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81/1, 
15.81/2,15.85,15.86,15.96,15.98/1,15.98/2,17.40/1,18.21, 
21.23, 01.24, 25.22, 37.10, 37.20, 45.11, 18.22, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 20.10/1, 20.30, 20.40, 26.61, 93.01, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 5030/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50..50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
5131, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.40, 55.51, 
55.52, 15.52, 01.21, 02.01, 02.02, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 71.10, 71.21, 63.40, 65.12/3,15.89, 74.84, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, меѓувароден 
транспорт на патници, меѓувароден транспорт на сто-
ки, меѓународна шпедиција, малограничен промет со 
Србија, Грција, Бугарија и Албанија. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
обврските одговара со целиот свој имот и средства и 
лично и неограничено солидарно со сиот имот на со-
дружниците. 

, Овластено лице за застапување и претставување 
на друштвото е Насер Алили, управител со неограни-
чени овластувања и со право за застапување во вна-
трешно и надворешнотрговскиот промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3986/99. (9738) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15186/99 на регистарска влошка бр. 
020272217-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги АМСТЕР Фраиц ДООЕЛ Експорт-импорт 
Скопје, ул. "Катлановска" бр. 54. 

Франц Дода од Скопје, ул. "Катлановска" бр. 54. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 

01.30, 11.20, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.84, 
15.82/2, 15.81/2, 15.81/1, 15.82/1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88. 
15.89, 15.98, 15.98/2, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82/2, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 
36.22, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51/42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 6330, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 

70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 
74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60, надворешна трговија зо 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени произоводи, реекспорт, меѓународен транс-
порт на стоки, меѓувароден транспорт на патници, пос-
редување, застапување, консигнација, малограничен 
промет со сите соседни земји. 

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

Во правниот промет со трети лица Друштвото 
одговара со целиот свој имот. 

Управител на Друштг.ото е: Франц Дода - управи-
тел со неограничени овластувања. 

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

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13144/99 на регистарска влошка бр. 
020240707-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија 
и услуги МБ-ТРЕЈД, Миљаим, ДООЕЛ Експорт-Им-
порт Скопје, ул. "Серава" бр. 69. 

Миљаим Буши од Скопје, ул. "Серава" бр.69. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 

01.30, 11.20, 15.11, 15.12, 15.13, 15:20, 15.31, 15.32, 15.33, 
15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.84, 
15.82/2, 15.81/2, 15.81/1, 15.82/1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 
15.89, 15.98, 15.98/2, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 2 '.64, 26.66,26.82/2, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 2 5.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 
36.22, 45.11, 45.21/1, 45.2Л/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51,56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4,, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55 40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 63.40, 65.12/3,70.11, 70.20, 
70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 
74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60, 90.00, 93.02, надворешна тр-
говија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, реекспорт, меѓувароден 
транспорт на стоки, меѓувароден транспорт на патни-
ци, посредување, застапување, консигнација, малогра-
ничен промет со сите соседни земји. 

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

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

Управител на Друштвото е: Миљаим Буши - увра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13144/99. (9740) 

Основниот суд Скоп 2 I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 37/2000 на регис тарска влошка бр. 020243367-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт и промет 
САЈБА КОМЕРЦ Јованка увоз-извоз ДООЕЛ Него-
тино, ул. "Дојранска" бр. 111. 

Се основа ДООЕЛ согласно Законот за трговски 
друштва врз основа на Изјава бр. 01/99 од 24.12.1999 
година. 

Фирма и седиште: Дру.штво за транспорт и промет 
САЈБА КОМЕРЦ Јованка увоз-извоз ДООЕЛ Него-
тино, ул. "Дојранска" бр. 111. Скратен назив: САЈБА 
КОМЕРЦ ДООЕЛ Неготино. Единствен содружник: 
Димчева Јованка, од Неготино, со основачки влог: 
167.400,00 ден или 5.400 дем. 

Дејности: 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2,15.13,15.32,15.51, 
15.81,15.85,15.91, 15.92, 15.93, 17.40,17.60, 17.72, 18.21, 
18.22, 18.23, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 25.21, 25.22, 
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36.11, 36.12, 50.10, 50.20, 51.11, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.72, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40,74.12,74.84. 

Дејности во надворешнотрговски промет:/надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, консигна-
ција, комисиона продажба, посредување и застапува-
ње во промет на стоки и услуги, туристичко агенциски 
услуги, малограничен промет со СР Југославија, Грци-
ја, Бугарија и Албанија, превоз на стоки во меѓуна-
родниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција и 
реекспорт. 

Застапување: Димчева Веселинка, од Неготино -
управител со неограничени овластувања во внатреш-
ниот и надворешнотрговскиот промет. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
37/2000. (9741) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 16101/99 на регистарска влошка бр. 
020251357-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за монтажа, ремонт и сер-
висирање на лифтови ЕПРОМ Киро и др. ДОО Скоп-
је, ул. "Бојмија" бр. 8. 

Друштвото се основа со Договор за основање од 
21.12.1999 год. 

Содружници: Киро Танев, Љупчо Младеновски и 
Зоран Блажевски сите од Скопје. 

Управител: Киро Танев, со неограничени овластувања. 
Седиште: ул. "Бојмија" бр.8, правен облик ДОО. 
Друштвото во правниот промет со трети лица нас-

тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со целиот свој имот. 

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.51, 29.22, 31.62, 
35.12, 36.11, 36.12, 36.14, 36.15, 45.31, 45.33, 45.34, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 
74.84, надворешнотрговски промет: надворешна трго-
вија со прехранбени и непрехранбени производи. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
16101/99. (9742) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 14704/99 на регистарска влошка бр. 020247707-6-09-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Трговец поединец за образование на возрасни со 
странски јазици ТП ЈОНИ Душко Љубо Житаров, 
Неговине, ул. "ЈНА" бр. 2. 

Дејност: 80.42. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

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

лица ТП - трговецот поединец одговара лично со це-
лиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на ТП е Душко 
Житаров, увравител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14704/99. (9745) 

транспорт Т-БАУ-ГУРИ И КУК Тефик ДООЕЛ 
експорт-импорт, с. Гургурница, Брвеница. 

Дејности: 01.41, 01.41/2, 14.11, 14.21, 14.50, 15.11, 
15.12,15.31, 51.32, 51.41, 15.51, 15.62, 15.81,15.82, 15.98, 
15.98/1, 17.40, 20.10, 20.30, 20.40, 21.22,1 24.16, 24.17, 
24.51.24.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.23, 26.22, 
26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 27.33, 27.41, 27.51, 28.12, 
28.51, 28.52, 37.10, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 2, 45.22, 
45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10,: Ј.ЗО, 51.12, 51.14, 51.19, 51.21, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, П.ЗЗ, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.55, 
51.56, 51.61, 51.64, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 2, 55.11, 55.30, 60.22, 60.24, 
63.12, 63.21, 63.40, 74.82, 63.30, 71.10, 71.32, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. Во промет друш-
твото истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските стореше во правниот промет друш-
твото одговара со целокувниот свој имот. Основач и 
вложувач на друштвото е Тефик Баки од с. Гургурни-
ца, Брвеница. 

За управител на друштвото е именуван Тефик Ба-
ки, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
224/2000. (9744) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 12180/99 на регистарска влошка бр. 020213327-6-06-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ТП на Авто-такси ДАНДАР ТП Ласте Драге Трај-
чевски, с. Инџиково, ул. "9" бр. 25 Скопје. 

Дејност: 60.22 - такси превоз, 
60.21 - превоз на патници во друг копнен сообра-

ќај, линиски, 
60.23 - превоз на патници во друвиот друмски со-

обраќај, слободен, 
60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 
Основач и увравител Ласте Трајчевски од Скопје, 

с. Инџиково, ул. "9" бр. 2.ч. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
целокупниот свој ицот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12180/99. (9745) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 224/2000 на регистарска влошка бр. 020244907-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштво за производство, трговија, градежништво и 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 16192/99 на регистарска влошка бр. 020247527-6-09-
000, го запиша во трговскиот регистар ТП за Компјутер-
ски активности, Трговец-поединец ИНФО-НЕТ ТП Бо-
рислав Пенчо Хаџинетрушев, ул. Осло" бр. 22А Скопје. 

Основач: Борислав Хаџипетрушев. 
Дејности: 72.10,72.20, 72.30,72.40,72.50,72.60. 
Во правниот промет со трети лица истапува во 

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

лица одговара со целиот свој имот. 
Управител: Борислав Хаџипетрушев. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

16192/99. (9746) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 
Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции под Рег.Згф.бр. 16/2000, се запишува здружението 
на граѓани под име: Здружение на млади "Балкански 
младински клуб за пријателство" - Охрид. 

Здружението на граѓ. ,.те има за цел: поврзување и 
соработка со младите од ,балканските земји за реали-
зирање на заеднички програми, популаризација на 
творењето на младите, размена на искуства и идеи на 
културен, образовен, економски и друг план, учество 
во младински форуми, како и преземање на други ак-
тивности од интерес на членството. 

Седиштето на здружението на граѓани е во Охрид, 
ул. "Јане Сандански" бр. 48, каде и дејствува. 
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Овластено лице за застапување и претставување 
на здружението е Александар Милошоски. 

Од Основниот суд во Охрид. (23146) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.Згф.бр. 17/2000, се запишува здружението 
на граѓани под име Карате клуб "Шидокан" - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: омасовување 
и развој на карате спортот, овозможување на систем 
на натпревари, грижа за развиток на соработка со 
други клубови, како и преземање на други активности 
во интерес на членството. 

Седиштето на здружението е на ул. "8-ми Март" 
бр. 63 во Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Глигор Глигороски. 

Од Основниот суд во Охрид. (23147) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.Згф.бр. 20/2000, се запишува здружението 
на граѓани под име "Асоцијација Патеки на наследст-
во" од Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: зголемување на 
бројот на домашни и странски посетители во регионот, 
продолжување на туристичката сезона, подобрување на 
квалитетот на туристичките услуги, како и преземање на 
други активности од интерес за членството. 

Седиштето на здружението на граѓани е во Охрид, 
ул. "Димитар Влахов бр. 57, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување и претставување 
на здружението е Благоја Алач. 

Од Основниот суд во Охрид. (23149) 

Со решение Згф.бр. 33/2000 од 29.05.2000 година, 
во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип, под реден 
број 33 за 2000 година, се запишува Кошаркарски клуб 
'Т Баскет Еко" - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Коле 
Неделковски" бр. 15 во Штип, а здружението ќе деј-
ствува на територијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (23161) 

Со решение Згф.бр. 23/2000 од 15.05.2000 година, 
во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип, под реден 
број 23 за 2000 година, се запишува Извиднички одред 
"Славчо Стојменски" - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Васил 
Главинов" бр. 3 во штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на општина Штип и целата Република. 

Од Основниот суд во Штип. (23162) 

Со решение Згф.бр. 14/99 од 14.04.1999 година, во 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип, под реден број 14 
за 1999 година, се запишува Центар за културна ини-
цијатива - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Гене-
рал Михајло Апостолски" бр. 21 во Штип, а здруже-
нието ќе дејствува на територијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (23163) 
Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 

Н.РЕГ.ЗГ.бр. 47/2000 од 16.06.2000 година во Региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се усвојува предлогот на Здружение на граѓани 
"Децата денес" од Скопје. 

Се одобрува унис во Регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации на здружението на граѓани "Децата де-
нес" со седиште на ул. "1552" бр. 29-б, Радишани, Скопје. 

Дејноста на здружението на граѓани "Децата де-
нес" е: развинање на свеста кај сите за потребите на 
децата, влијание за почитување на правата на децата, 
зголемување ha свеста за спречување на злоупотреба 
на децата, спречување на детската порнографија, раз-
вивање на свеста за спречување на детската работа, 

развивање и одржување на заедничка соработка со до-
машни и странски организации ангажирани на полето 
на правата на детето. 

Со денот на запишувањето во Регистарот на здру-
жение на граѓани "Децата денес" од Скопје, со свој-
ство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23148) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 
1.Рег.ЗГ.бр. 61/2000 од 16.06.2000 година во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението на информатича-
рите на Македонија - Скопје, со седиште на здруже-
нието во" Институт за информатика "Архимедова" 5, 
Скопје. 

Основните цели и задачи на здружението на ин-
форматичарите на Македонија се: да ја поттикнува 
примената на информатиката во сите области во оп-
штеството, да ги брани п тавата и интересите на свои-
те членови и да се залага ia решавање на нивните про-
блеми, да го увапредува стручното знаење на членови-
те преку стручни собири, предавања и дискусии на од-
редена тема, да врши и едукативни дејности, преку 
организирање семинари, курсеви, симпозиуми и изда-
вање стручни публикации, да организира спроведува и 
учествува на натпревари по информатика за учесници 
и студенти, да организира информатички школи и 
кампови, да организира тематски конференции за 
унапредување на наставата по информатика по учи-
лиштата како наставни планон и програми, учебници 
и друво, да ја поттикнува примената на информатика-
та во наставата по другите предмети во училиштата и 
факултетите, да ја збогатува стручната литература по 
информатика со издавање на стручно научно и струч-
но методиски публикацни, да изготвува стандарди и 
критериуми и да дава препораки за вреднување на ин-
форматичкиот труд и знаење, да покренува иниција-
тиви и дава сугестии за решавање на комплетиите 
проблеми и поврзани со информатиката и нејзината 
примена, да соработува со општествените институции 
стопански организации и други здруженија. 

Со денот на запишувањето во Регистарот, Здруже-
нието на информатичарите на Македонија се стекнува 
со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (23547) 

Основниот суд во Тетово, со решение Рег.Згф.бр. 
27/2000 од 19.06.2000 година, го запиша следното: 

Во Регистарот на здр оженија на граѓани и фонда-
ции од рег.бр. 27/2000 со запишува Здјружението на 
граѓани Аматерско, културно, уметничко друштво 
"Јувохрбм" Јегуновце, со скратено име АКУД "Југо-
хром", со седиште во с.Јегувовце. 

Работата и активноста на здружението ќе се одне-
сува на поттикнување, увапредување и развој на кул-
турата врз прииципите на аматеризам и масовност. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
друштвото е подрачје на општина Јегувовце. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на 
правно лице и може да почне со работа од 19.06.2000 
година. 

Од Основниот суд во Тетово. (23761) 
Со решение Згф.бр. 29/2000 од 24.04.2000 година во 

Регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип, под реден број 29 
за 2000 година се запишува Еколошкото друштво 
"Понтева" - Злетово. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Мар-
шал Тито" бб во Злетово, а здружението ќе дејствува 
на територијата на општина Злетово. 

Од Основниот суд во Штип. (23591) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 

161/2000 од 16.06.2000 година! над ПП "ЛИ-ПИН" Би-
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тола, ул. "Ѓорѓи Ѓорѓиев" бр. 7, со дејност - трговија, 
жиро сметка 40300-601-88303 при З П П - Битола, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23131) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
135/2000 од 19.06.2000 година над ДООЕЛ "Харлем" 
Битола, ул. "Партизанска" 120/86, со дејност - услуж-
на, со жиро сметка 40300-601-19985 при З П П - Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23132) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
82/2000 од 14.06.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Друштво за производство, промет 
и услуги "Михаил Рочески Фени" увоз-извоз ДООЕЛ, 
со седиште на ул. "К.Јосифоски" бр. 38, запишан на 
регистарска влошка 0100714078-03-000 во Основниот 
суд во Битола, со дејност трговија на големо со млеч-
ни производи - јајца и масла и масти за јадење со жиро 
сметка 41100-601-44999 во З П П - Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува, бидејќи должникот има 
обврска спрема единствениот основач и управител 
Михаил Рочески ул. "К.Јосифовски" бр. 38 од Прилеп. 

Основачкиот влог што се состои од основни сред-
ства во износ од 5100 германски марки се пренесува на 
единствениот основач Михаил Рочески од Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп. (23133) 

Основниот суд во во Прилеп, со решение Ст.бр. 
78/2000 од 19.06.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Приватно претпријатие за произ-
водство и трговија на големо и мало "Пер комерц" 
експорт-импорт со П О Прилеп, со седиште на ул. 
"Кире Гаврилоски" 1-а, запишан на регистарска 
влошка 1-3118 во Окружниот стопански суд во 
Битола, со дејност - трговија на мало, со разни 
животни продукти, алкохолни пијалаци и производи 
за домашни потреби, со жиро сметка 41100-601-15619 
во З П П - Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (23134) 

Основниот суд во во Прилеп, со решение Ст.бр. 
83/2000 од 19.06.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот ТП за трговија на мало Елизабета 
Ѓорѓи Попоска "Стеван компани" Прилеп, со седиште 
на ул. "Цане Коњарец" бр. 54-б, запишан на регистар-
ска влошка 000701/97, Битола, форма 6 Н Б С 01000701 
бр. дејност 1 во Основниот суд во Битола, со жиро 
сметка 41100-601-39196 во З П П - Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро- , 
ведува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (23135) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 67/2000 од 15.06.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
'^Нето-пром" од Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот, за-
ради што и се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (23136) 
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Со решение на Стеч јниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 31/2000 од 24.04.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ПТТ 
"Ван-Транс" од с.Костурино, општина Куклиш, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (23137) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 94/2000 од 12.07.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ 
"Палониди Компани" ДООЕЛ од Струмица, но е од-
лучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (23138) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 98/2000 од 12.06.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот 
ТПУП "Џос" од Струмица, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот, за-
ради што и се заклучи. 

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

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (23139) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 103/2000 од 15.06.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
"Горѓе Ристо Наков" ТП од Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (23141) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 623/96 од 20.06.2000 година 
се дава согласност за отпочнување на постапката за 
трансформација над стечајниот должник АДМС ШИК 
"Плачковица" од Радовиш, па со тоа стечајната по-
стапка, се запира. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (23142) 

Основниот суд во Битола, на ден 19.06.2000 година 
со решение СТ.бр. 121/99 отвори стечајна постапка 
над стечајниот должник АД за производство и промет 
"Стококомерц"- Битола, ул. "Паца Ванчова" бб, со 
жиро сметка 40300-601-76870 при З П П - Битола. 

За стечаен судија се определува м-р Симеон Цве-
тановски, судија при Основниот суд во Битола и член 
на стечајниот совет. 

За стечаен управник се определува Коле Волцев-
ски од Битола, ул. "Прилепска" бр. 53-а, тел. 097/41-
032. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и права на должникот 
како и доверителите кои имаат разлачни права врз 
недвижности на должникот, а кои не се запишани во 
јавните книги во рок од 15 дена од објавувањето на 
ова решение во "Службен весник на РМ", да ги при-
јават своите побарувања кај стечајниот управник, а на 
адреса на Стечајниот должник АД "Стококомерц" -
Битола, ул. "Паца Ванчова" бб. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на ова решение во "Службен 
весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај 
стечајниот управник на адреса на должникот АД 
"Стококомерц" - Битола, ул. "Паца Ванчова" бб. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнат над стечајниот увравник. 

Се закажува рочиште за испитување и утврдување 
на пријавените побарувања"" испитно рочиште - за 
13.07.2000 година во 12 часот, судница бр. 7 во Основ-
ниот суд во Битола. 

Се свикува Собрание на доверителите за 13.07.2000 
година, во 12,30 часот, судница бр. 7, во Основниот суд 
во Битола, на кое врз основа на извештајот на Стечај-
ниот увравник ќе се одлучува за натамошниот текст 
на стечајната постака (извештајно рочиште). 

Огласот на огласната табла да е истакнат на ден 
19.06.2000 година во 14 часот. 

Решението на овој суд СТ.бр. 121/99 од 14.06.2000 
година со кое се определуваат мерки за обезбедување 
на имотот на должникот престанува да важи. 

Од Основниот суд во Битола. (23144) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст.бр. 13/2000 година од 05.06.2000 
година е отворена стечајна постапка над Претприја-
тието за производство, трговија и услуви "Извор гла-
ва" од Куманово, со седиште на ул. "Бранко Богдан-
ски Гувман" бр. 23. 

Со истото решение е' заклучена стечајна постапка 
над должникот согласно член 64 од Законот за стечај. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (23013) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
141/2000 од 19.06.2000 година над ПП "Панса" Битола, 
ул. "Козара" бр. 8, со дејност - трговија, жиро сметка 
40300-601-19644 при З П П - Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23446) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
148/00 од 15.06.2000 година над ПП "АБС-моторс" од 
Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 32, дејност - тр-
говија и услуги, со жиро сметка 40300-601-64820 при 
З П П - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спрове-
де и ја заклучи и со решение СТ.бр. 158/00 од 
15.06.2000 година над П П "Мак-пел" од Битола, ул. 
"Буковски мост" бр. 3, дејност - производство, со жи-

5 јули 2000 

ро сметка 40300-601-55700 при З П П - Филијала Бито-
ла, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја за-
клучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23447) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
151/2000 од 14.06.2000 година над ПП "Транс Конти-
нентал" увоз-извоз, Биточа, ул. "Цане Бујуковски" бр. 
27, со превоз, жиро смет д 40300-601-47030 при З П П -
Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23448) 

Основниот суд во Битола, со 'решение СТ.бр. 
163/2000 од 19.06.2000 година над ДООЕЛ "Гоче" Би-
тола, со дејност - трговија, со жиро сметка 40300-601-
96648 при З П П - Битола, отвори стечајна постапка, не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23449) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
115/2000 од 12.06.2000 година над ТП "НИДАП од Би-
тола, ул. "Прилепска" бр. 2, со дејност трговија, со 
жиро сметка 40300-601-90756 при З П П - Битола, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23450) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
155/2000 од 09.06.2000 година над Трговец поединец за-
трговија на мало Игор Горѓи Димитриевски од с.Оле-
вени - Бистрица, со дејност трговија на мало, со жиро 
сметка 40300-601-85733 при З П П - Битола, отвори сте-
чајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23451) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 43/2000 од 08.06.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот ППТ 
"Анима" увоз-извоз П.О. од с.Колешино, општина 
Ново Село, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (23452) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 101/2000 од 13.06.2000 го-
дина е отворена стечајна постапка над должникот 
Друштво за производство, услуги, занаетчиство и тр-
говија на големо и мало, увоз-извоз "Тина" Соколова 
Параскева и др. од Радовиш, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот, 
заради што и се заклучи. 

I Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение пре 'у Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд ,-о Штип во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето ifa решението во "Службен 
весник на РМ". 

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

Од Основниот суд во Струмица. (23454) 
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Со'решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 89/2000 од 12.06.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот 
ПУТП "На-ми-2" од с.Ново Село, но е одлучено иста-
та да не се спроведува поради немање имот на долж-
никот, заради што и се заклучи. 

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

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

Од Основниот суд во Струмица. (23455) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 26/2000 од 12.06.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот Трго-
вецот поединец "Славица Љупчо Цонева" т.п. од 
Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на должникот, заради што и се 
заклучи. 

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

По -^правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од Регистарот на претприја-
тија.. ' 

Од Основниот суд во Струмица. (23457) 

. Основццот суд. во Гевгелија, објавува дека .со ре-
- шени^ ќа овој суд Ст.бр. 269/96 од 27.10.1999 година, се 
одобрува заклученото присилно порамнување во сте-
чајната постапка над должникот З З "Мирко Делев" 
од Негорци, на начин што должникот е должен да им 
ги исплати на доверителите поодделно утврдените по-
барувања со пресметана камата заклучно со 1.10.1999 
година, во износ од 60% и тоа во рок од 2 години, а 
сметано од денот на заклучувањето на присилното по-
рамнување. 

Д Заклученото присилно порамнување има правно 
"дејство и спрема доверителите кои не учествувале во 
постапката и спрема доверителите чии оспорени поба-
рувања дополнително ќе се утврдат. 

За лице на кое се доверува организирањето и за-
стапувањето на должникот е одреден Зајков Васил од 
Гевгелија, досегашен стечаен управник, а до избор на 
директор на должникот по пат на конкурс. 

Правните последици од отворање на стечајната 
постапка престануваат освен правните последици за 
престанок на работниот однос на работниците. 

Отворената стечајна постапка со решение на овој 
суд Ст.бр. 269/96 од 4.06.1997 година, се запира. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (23458) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение III СТ.бр. 28/2000 од 22.06.2000 година се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за проектирање, угостителство, трговија "Бисер" ц.о. 
од Скопје, увоз-извоз, со седиште на ул. "Бојмија" бр. 
6/1-31, со жиро сметка 40100-601-130922 и број на ре-
гистарска влошка 1-16770-0-0-0, и истата не се спрове-
дува и се, заклучува. 

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

Од Основниот суд во Скопје II - Скопје. (23382) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
86/2000 од 19.06.2000 година отвори стечајна постапка 
над должникот Производно трговска задруга "Шарм 
плус" увоз-извоз Прилеп, ПО со седиште на ул'. 

"Козара" бр. 13, запишала на регистарска влошка 2-
658 во Основниот суд во Битола, со жиро сметка 
41100-601-40893 во ЗПП - Прилеп, со дејност други ус-
лужни активности, неспомнати на друго место. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (23580) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
91/2000 од 22.06.2000 година отвори стечајна постапка 
над должникот Мешовито трговско претпријатие 
"Кардаш" ДОО експорт-импорт Прилеп, ПО со се-
диште во Прилеп, ул. "К.Јосифоски" бр. 7, запишано 
на регистарска влошка 1-13005 во Основниот суд во 
Битола, со жиро сметка 41100-601-33881 во ЗПП -
Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (23583) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
72/2000 од 19.06.2000 година отвори стечајна постапка 
над должникот Трговец поединец со трговија на мало 
со прехранбени производи Роза Драган Китаноска 
"Бо-ми" Прилеп ТП, со седиште на ул. "Митко Цвета-
носки" бр. 93, запишан во регистарска, влошка бр. 
0100170176-01-000 во Основниот суд во Битола, со де ј -
ност трговија на мало во продавници, претежно со 
храна, пијалаци и тутун со жиро сметка 41100-601-
43117 во ЗПП-Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (23584) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 
87/2000 од 19.06.2000 година отвори стечајна постапка 
над должникот Производно, услужно и трговско прет-
пријатие на големо и мало увоз-извоз "Тавор" - При-
леп ПО, со седиште на ул. "Петта Прилепска бри-
гада" бр. 28, запишан во регистарска влошка 1-17717 
во Окружниот стопански суд во Битола, со жиро смет-
ка 41100-601-31887 во ЗПП - Прилеп, со дејност произ-
водство на неспоменати текстилни производи. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (23585) 

Основниот суд Скопје. И - Скопје, објавува дека со 
решение IV Ст.бр. 29/2003 од 26.06.2000 година се от-
вора стечајна постапка над должникот Претпријатие 
за проиозводство, трговија на големо и мало "ЦЕН-
ТРО ТРЕНД" увоз-извоз ДОО Скопје, со седицгге на 
ул. "Босна и Херцеговина" бб, со жиро сметка бр. 
40100-601-282579, како и број на регистарска влошка 
1-51182-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје 
I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на оешението, должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Скопје II - Скопје. (23695) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение II Ст.бр. 32/2000 од 15.06.2000 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот "Центар за 
примена на радиоизотопи во стопанството "Скопје" -
Скопје, со седиште на ул. "Октомвриска Револуција" 
бб и жиро сметка број 40100-603-661 запишан во суд-
скиот регистар на регистарска влошка 1-1304-0-0-0. 

За стечаен управник се определува Душко Тодев-
ски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управа 
ник. 
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Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и правата на должникот 
како и доверителите кои имаат разлачни права на не-
движности на должникот што не се запишани во јавни 
книги во рок од 15 дена да ги пријават своите побару-
вања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги исполнуваат на стечајниот должник. 

Се закажува рочиште за испитување и утврдување 
на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на 
доверителите на кое врз основа на извештајот на сте-
чајниот управник доверителите ќе се одлучуваат за 
натамошниот тек на постапката (извештајно рочиш-
те) кое ќе се одржи на ден 13.07.2000 година во 12,00 
часот во соба бр. 44 во зградата на Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во 
"Службен весник на РМ" 

Од Основниот суд во Скопје II - Скопје. (23709) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV Ст.бр. 3/2000 од 20.06.2000 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија, конслатинг и услуги "ГОР-ТРЕИД" ДОО 
експорт-импорт, ул. "Душан Тасковиќ" бр. 45/1-52, со 
жиро сметка бр. 40110-601-230477, како и број на ре-
гистарска влошка 1-41267-0-0-0, при регистарот на Ос-
новниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведу-
ва и се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Скопје II - Скопје. (23728) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение IV Ст.бр. 5/2000 од 19.06.2000 година се отво-
ра стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
завршни работи во градежништвото, проектирање, 
производство и трговија на мало и големо "Твинс" 
експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. "Ду-
шан Тасковиќ" бр. 45/1-53, со жиро сметка бр. 40120-
601-300396, и истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој го води Основниот 
суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Скопје II - Скопје. (23727) 

Основниот суд во б.итола, со решение СТ.бр. 
150/00 од 06.06.2000 годлна над ДООЕЛ "Пано-ко-
мерц-Роза" од Битола, со седиште на ул. "Бистра" бр. 
105, дејност - трговија и услуги, со жиро сметка 41100-
601-24027 при ЗПП - Филијала Прилеп, отвори стечај-
на постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23769) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
147/00 од 27.06.2000 годила над Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги "Кожар - 5" Коца ДООЕЛ 
Битола, бул. "1-ви Мај" бр. 181, дејност - трговија и ус-
луги, со жиро сметка 40300-601-15208 при ЗПП - Бито-
ла, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23770) 

Основниот суд во Прилеп, со решение СТ.бр. 
77/2000 од 19.06.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Претпријатие за производство, 
промет и услуги увоз-извоз "Тош Пром" - Прилеп 
ПО, со седиште на ул. "Беровска" бб, запишан на ре-
гистарска влошка 1-13596 во Окружниот стопански 
суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-35108 во 
ЗПП - Прилеп, со дејност трговија на мало во продав-
ници, претежно со храна, пијалоци и тутун. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спро-
ведува и се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во (рилеп. (23771) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 71/2000 од 12.06.2000 годи-
на е отворена стечајна постапка над должникот Трго-
вецот поединец "Борис Горѓи Тенев" т.п. од с.Сушица, 
општина Ново Село, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат i о жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струми-
ца до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето ча решението во "Службен 
весник на РМ". 

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

Од Основниот суд во Струмица. (23772) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
118/00 од 06.06.2000 година над ПП "Попе - комерц" од 
Битола, ул. "Охридска" бр. 293, дејност - услужна, со 
жиро сметка 40300-601-76592 при ЗПП - Битола, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23764) 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
129/00 од 06.06.2000 година над ПП "Техно комерција" 
од Битола, ул. "Ж.Ј.Шпанаец" бр. 141, дејност - услуж-
на, со жиро сметка 40300-601-56073 при ЗПП - Битола, 
отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23766) . 

Основниот суд во Битола, со решение СТ.бр. 
149/00 од 06.06.2000 година над Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги "Еко-Дим" - 'Златко ДОО-
EJI од Битола, бул. "1-ви Мај" бр. 331-6, дејност - трго-
вија и услуви, со жиро сметка 40300-601-55898 при 
ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спрове-
де и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (23768) 

Се продава земјоделско земјиште: идеални 68/468 
дела од ливада со КП 1363, во м.в. "Преко Река", кла-
са 4, во површина од 11989 м2, заведена во ПЛ бр. 442 
за КО Шупли Камен, сопственост на Димковски То-
дор и др. од с.Шупли Камен, Куманово, за цена од 64 
денари за м2. 

Се повикуваат сосопствениците, соседите - грани-
чари, чие земјиште гра 'ичи со земјиштето што се 
продава во рок од 30 деш од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. "Доне 
Божинов" бр. 11/3. (23152) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 1291 на м.в. "Кула" класа 5 во површина од 
2400 м2, и овошна градина на КП бр. 1291 на м.в. 
"Кула" класа 2, во површина од 2127 м2, и двете 
заведени во ПЛ бр. 545 за КО Крани, сопственост на 
продавачот Димовски Васил Димчо од е.крани -
Ресен, за цена од 385.536,00 денари. 
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Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (23153) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа парцели: 
КП бр. 759 нива 5 класа, со вкупна површина од 2506 
м2, на м.в. "Садина" и КП бр. 1695, линада 4 класа, со 
вкувна површина од 1005 м2, на м.в. " Садини" - заведе-
ни во ПЛ бр. 126 за КО Мусинци - сопственост на Гру-
јо Ристевски од с.Мусинци, за вкувна цена од 45.000,00 
денари. 

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за 
земјоделското земјиште полагаат првенствено право 
на кувување на земјиштето што се продава, во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
"Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенствено кувување. Изјавите за прифаќа-
ње на понудите да се достават до продавачот, или но-
тар Веселинка Деребанова - Крстевска, Грозд Л-5, Би-
тола. (23153) 

Блажеска Илинка од Прилеп, ул. "Кузман Јосифо-
ски" бр. 109, врши продажба на својот недвижен имот 
заведен во имотен лист број 1229 за КО Варош, КП 
бр. 3335, м.в. "Бакалица", нина 2 класа, во површина 
од 3808 м2. 

Кувопродажната цена за погоре наведениот недви-
жен имот изнесува 60.000 денари, а можна е и продаж-
ба на повеќе кувувачи. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
чие земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Славејко" 
бр. 8, Прилеп. (23155) 

Се продава нина КП бр. 713/2 на м.в. "Село", нина 
3 класа, вкувна површина од 420 м2, кој имот е подроб-
но опишан во ПЛ бр. 1103/1536 за КО Граешница, за 
цена од 12 денари за м2, сопственост на Финка Ристев-
ска. 

Се повикуваат лицата кои полагаат право на пр-
венство на купување и тоа сосопственици, заеднички 
сопственици и соседите чие земјиште гранини со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство на куву-
вање. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Виолета Алиловска, ул. "Јосиф Јосифов-
ски" бб, Битола. (23156) 

Дојчиноски Тихомир од с.Лажани, врши продажба 
на својот недвижен имот, заведен во ПЛ бр. 107 за КО 
Лажани, КП бр. 1929, м.в. "К.Ограда", нина 2 класа, 
површина 1203 м2. 

Кувопродажната цена за погоре наведениот недви-
жен имот изнесува 40.000,00 денари, а можна е и про-
дажба на повеќе купувачи. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците 
ние земјиште граничи со земјиштето што се продава 
во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во 
"Службен весник ка РМ" писмено да се изјаснат за 
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прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Славејко" 
бр. 8, Прилеп. (23157) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП 
бр. 36/16-4-2, нина од 1 класа на м.в. "Питарница", во 
површина од .18 м2, заведена во ПЛ бр. 4359 за КО 
Гостивар, сопственост нг Љутвиу Шеип Рамиз од Го-
стивар, "Ленинградска" v ,р. /5 и 60/72 идеален дел од 
Кп бр. 35/12-4-2, нина од 1 класа на м.в. "Питарница", 
во површина од 14 м2 по Ш1 бр. 3009 за КО Гостивар, 
сопственост на Куртишагаи Ениер и Куртишагаи Фа-
дил, двајцата од Гостивар, за вкупна купопродажна це-
на од 8.898,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 ден? од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го гу-
бат правото на првенство. ) 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. 
"Кеј Братство" бр. 5-а. (23158) 

Се продава следното земјоделско земјиште во КО 
Прстен: 

- Нива на КП бр. 87, план 003, скица 005, м.в. 
"Село", класа 5, површина 954 м2; 

- Нина на КП бр. 108, план 003, скица 002, м.в. 
"Село", класа 6, површина 7555 м2; 

- Пасишта на КП бр. 114, план 003, скица 002, м.в. 
"Село", класа 4, површина 1454 м2; 

- Нива на КП бр. 126, план 004, скица 001, м.в. 
" Село", класа 6, површина 2172 м2; 

- Шума на КП бр. 127, план 004, скица 001, м.в. 
"Село", класа 6, површш i 518 м2; 

- Нива на КП бр. 121, план 004, скица 001, м.в. 
"Село", класа 4, површина 4784 м2; 

- Нина на КП бр. 132, план 004, скица 001, м.в. 
" Село", класа 4, површина 2212 м2; 

- Нина на КП, бр. 157, план 004, скица 006, м.в. 
"Оджон чаир", класа 6, површина 4065 м2; 

- Нива на КП бр. 163, дел 1, план 004, скица 006, 
м.в. "Оджон чаир", класа 7, површина 2640 м2; 

- Шума на КП бр. 16ГЅ дел 2, план 004, скица 006, 
м.в. "Оджон чаир", класа 6, површина 1140 м2; 

- Нива на КП бр. 171, план 004, скица 006, м.в. 
"Бабица", класа 8, површина 4429 м2; 

- Нива на КП бр. 37, план 004, скица 003, м.в. 
"Коджа тарла", класа 8, површина 2940 м2; 

- Пасиште на КП бр. 40, план 003, скица 005, м.в. 
"Коджа тарла", класа 4, површина 1055 м2; 

- Шуми на КП бр. 41, план 003, скица 005, м.в. 
"Коджа тарла", класа 6, површина 420 м2; 

- Нива на КП бр. 42, план 005, скица 003, м.в. 
"Коджа тарла", класа 6, површина 2980 м2; 

- Нина на КП бр. 62, план 003, скица 005, м.в. 
" Село", класа 5, површина 136 м2; 

- Нива на КП бр. 70, план 003, скица 005, м.в. 
"Село", класа5, површина 655 м2; 

сопственост на Османов Мемед од с.претен, за 
цена по договор. Се повикуваат заедничките сопстве-
ници, сосопствениците и соседите ние земјиште грани-
чи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето кг огласот во "Службен весник 
на РМ", писмено да се изј аснат за прифаќањето на по-
нудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов "бр . 
4, Гевгелија. 4 v " (23159) 
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Се разменуваат земјоделските земјишта и тоа КП 
бр. 755 на м.в. "Доња Цветкоица", нина 3 класа, со по-
вршина од 1784 м2, опишано по ПЛ бр. 599, на КО Те-
ново, сопственост на Усеини Димана Абдула од с.Те-
ново - Тетово и КП бр. 762 на м.в. "Доња Цветкоица", 
нива 3 класа, со површина од 1198 м2, опишано по 
ПЛ.бр. 388 на КО Теново, сопственост на усеини Ди-
мана Феми од с.Теново - Тетово. 

Се повикуваат зедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чии земјишта се граничат со зем-
јиштето што се разменуваат во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

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

(23160) 

Се врши продажба на недвижен имот - нива 6 кла-
са, во вкупна површина од 935 м2, што се наоѓа на КП 
бр. 1013/7, план 5, скица 11, на м.в. "Чупријан", КО Ба-
тинци, сопственост на Иван Цветковски од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", доколку се заинтересирани да ја куват горе-
опишаната недвижност, писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата. Доколку не се јават во предвиде-
ниот рок, истите го губат правото на првенствено ку-
пување на предметната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават . 
во Нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сар-
иевска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 
(ДТЦ " Стара рампа"). (23211) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 486/27, план 3, скица 9, на м.в. "Стара Водени-
ца, нива 5 класа, со вкупна површина од 332 м2, соп-
ственост на Ратко Блажевски од Македонски Брод, 
според ПЛ бр. 2646 на КО Волково, за цена од 300,00 
редари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
НО нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (23212) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 267, 
план 1, скица 6, на м.в. "Ограда", нива 6 класа, со 
вкувна површина од 410 м2, сопственост на Олгица 
Цанцевска од Скопје, според ПЛ бр. 401, frа КО 
Матка, за цена од 80 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (22809) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 859, 
план 2, скица 4, на м.в. "Нерези", нива 5 класа, со 
в,кувна површина од 1169 м2, и на КП бр. 862, план 2, 
скица 4, на м.в. "Нерези", нива 5 класа, со вкувна по-
вршина од 1279 м2, сопственост на Димитрија Димиш-
ковски од Скопје, според ПЛ бр. 8, на КО Матка, за 
цена од 90 денари за ут. 

Се повикуваат заедни чките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (22819) 

Се врши продажба на недвижен имот - нива 5 
класа, со вкупна површина од 600 м2, што се наоѓа на 
КП бр. 593/2, план 4, скица 5, на м.в. "Црква", КО Ра-
дишани, сосопственост на Наташа и Ненад Булатови 
од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се 
граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат го-
реопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата. Доколку не се јават во пред-
видениот рок, истите го губат правото на првенствено 
купување на предметиата недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во Нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сар-
џовска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (22992) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 466, 
план 5, скица 4, на м.в. "Джалец", нива 7 класа, со 
вкувна површина од 806 м , сопственост на Димитрија 
Димишковски од Скопје, според П Л бр. 8, на КО Мат-
ка, за цена од 75 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи ние земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (23006) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во општина Чаир, ги известува сопствениците, заед-
ничките сопственици и сопствениците на граничните 
парцели со парцелите КП бр. 5681/8 во м.в. "1Јел Ка-
мен", нина со површина од 240 м2, КО Кучевиште и 
КП бр. 5682/2 во м.е. "Б л камен", нива со површина 
од 157 м2, КО Кучевиште дека сопственикот на наве-
дените парцели Дурански Војислав ги продава наведе-
ните парцели по цена од 39.700,00 денари. Доколку на-
ведените лица сакаат да го користат првенственото 
право на купување, предвидено во Законот за земјо-
делско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од обја-
вување на овој оглас, да ја депонираат купопродажна-
та цена во нотарски депозит. Во спротивно, 
продавачите ќе ја продадат на друг купувач. 

(23128) 

За продажба на земјоделско земјиште - нива, 6 
класа, која е во вкупна површина од 704 м2, означена 
како КП бр. 34/5, м.в. "Кучиште", заведено во ПЛ бр. 
299, КО Матка, сопственост на Кимета Асани од 
Скопје. 

Земјиштето се понудува по вкувна цена од 
63.000,00 денари, со рок за плаќање веднаш при завер-
ката на договорот. Данокот го плаќа купувачот. 

Сите заинтересирани лица, вклучувајќи ги и лица-
та кои согласно законот имаат првенствено право за 
купување на опишаното земјиште, своите понуди да ги 
достават до Емилија Харалампиева - нотар, со седиш-
те во општина Сарај, ул. "М.Тито 20" бр. 37, во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас. (23232) 
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Се продава следното земјоделско земјиште во КО 
Валандово - интензивно лозје на КП бр. 1972/1, план 5, 
скица 19 во м.в. "Мечкин Даб", класа 1, со површина 
од 2035 м2, сопственост на Иванов Ѓорѓи од Валандо-
во, за цена од 60.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 
4, Гевгелија. (2З4З8) 

Се продава 1/8 од недвижен имот - ливада, означен 
како КП бр. 1475 во КО Коњско, на м.в. "Костадини-
ца", со површина од 1067 м2, сопственост на Наумоски 
Стеван од с.Горно Коњско - Охрид, за кувопродажна 
цена од 100,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Васил Кузманоски, ул. "Македонски Про-
светители" бр. 5, Охрид. (23439) 

Се продава недвижен имот во КО Дебар и тоа: 
нива од 4 класа во м.в. "Сушичко Поле", КП бр. 4146, 
во површина од 2697 м2, за цена од 420.500,00 денари. 

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

Изјавите за ,прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мухамет Прапанику, ул. "Атанас Илиќ" 
бр. 2, Дебар. (23440) 

Се продава недвижен имот во КО Гореици - Де-
барско и тоа недвижнос ите во м.в. "Коаница", КП 
бр. 142, во површина од 828 м2 и КП бр. 142 во м.в. 
"Коаница", по цена од 51.944,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мухамет Пр:шанику, ул. "Атанас Илиќ" 
бр. 2, Дебар. (2З44З) 

Се продава недвижен имот во КО Дебар и тоа 1/2 
идеален дел на нината од 4 класа, во м.в. "Тараник", 
КП бр. 4З6З, во површина од 7427 м2, за цена од 
806.500,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мухамет Прапанику, ул. "Атанас Илиќ" 
бр. 2, Дебар. (23444) 

Се продава 1/2 идеален дел од земјоделско земјиш-
те - пасиште, построено р а КП бр. 496, план 7, скица З, 
м.в. "Рамниште", со ПОВЈ ашна од 2241 м2, класа 4, во 
КО Осинчани, сопственост на продавачот Трпевски 
Душко од Скопје, ул. "Пресека" бр. 24-а, за купопро-
дажна цена од 32 денари за м2. 

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

Изјавите, за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (2ЗЗЗ6) 

Се продава недвижен имот во КО Гореици - Де-
барско и тоа 1/2 идеален дел на недвижноста во м.в. 
"Црков", КП бр. 301, во површина од 2000 м2, за износ 
од 93.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мухамет Прапанику, ул. "Атанас Илиќ" 
бр. 2, Дебар. (23441) 

Се продава недвижен имот во КО Гари - Дебарско 
и тоа недвижностите во м.в. "Гарски Мост", КП бр. 
НО, во површина од 471 м2, КП бр. НО, во м.в. "Гарски 
Мост", во површина од 500 м2 и КП бр. 110 во м.в. 
"Гарски Мост", во површина од 40 м2, за вкупна цена 
од 51.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мухамет Прапанику, ул. "Атанас Илиќ" 
бр. 2, Дебар. " (23442) 

Се продава 1/2 идеален дел од земјоделско зем-
јиште - нива, построена на КП бр. 495, план 7, скица З, 
м.в. "Река", со површина од 1921 м2, класа 6, во КО 
Осинчани, сопственост на продавачот Јовановски 
Александар од Скопје, ул. "Вера Јоциќ" бр. 8/3, за ку-
попродажна цена од 28 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште се граните со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите, за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (2ЗЗЗ9) 

Се продава земјоделско земјиште - нина, построе-
на на КП бр. 499/2, план 7, скица З, м.в. "Рамниште", 
со површина од 4972 м2, класа 5, во КО Осинчани, соп-
ственост на продавачот Богдановски Драган од Скоп-
је, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 19/17, за купопродажна 
цена од 30 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат зз прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите, за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (23341) 

Се продава земјоделско земјиште - ливада, во 
вкувна површина од 1843 м2, која се наоѓа на КП бр. 
716/3 за КО Мралино, во м.в. "Бела Земја", сопстве-
ност на Цветковска Нада, ул. "Пржино" бр. 5-б, Скоп-
је, по цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство на купување 
на земјиштето. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Петар Митков, ул. "Јани Лукровски" бр. 
14, Гази Баба, Скопје. (23358) 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 
554/дел на м.в. "Гланица, целата во површина од 2049 
м2, опишана по ПЛ бр. 143 на КО Синичане, сопст-
веност на Бајрами Мерџан Абдулазис од с.Синичане, 
за вкупна цена од 430.290,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, 
Тетово. (23573) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, лоцирана 
на КП бр. 1922/2 и 1957/4 за КО Требеништа, сопст-
веност на Калески Петре од с.Мешеишта, со вкупна 
површина од 7838 м2, за цена од 100 денари за м2. 

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава писмено да се изјаснат 
дали се заинтересирани за прифаќање на понудата, во 
рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот 
во "Службен весник на РМ". Во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски 
Просветители" бр. 8 (мезанин). (23576) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построе-
на на КП бр. 5823/4, план 27, скица 50, м.в. "Башнане", 
класа 3, со површина од 430 м2, сопственост на Трајчев 
Никола, ул. "Самоилова" бр. 22, Скопје, за цена од 
50.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, 
општина Кисела Вода - Скопје. (23468) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 604, план 2, скица 4, на м.в. "Под гробишта", 
нива 6 класа, со вкупна површина од 2513 м2, сопст-
веност на Димитрија Димишковски од Скопје, според 
ПЛ бр. 8, на КО Матка, за цена од 80 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи ние земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-

мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (23469) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 596, план 2, скица 4, на м.в. "Голема лозница", 
нива 6 класа, со вкупна површина од 1975 м2, сопст-
веност на Димитрија Димишковски од Скопје, според 
ПЛ бр. 8, на КО Матка, зм цена од 80 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи ние земјените граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (23470) 

За продажба на земјоделско земјиште - нива 2 кла-
са, која е во вкувна површина од 418 м2,,означена како 
КП бр. 1768, м.в. "Шкрики" и пасиште 4 класа, во по-
вршина од 101 м2, м.в. "Шкрки", КП бр. 1769, заведено 
во ПЛ бр. 18, КО Шишево, сопственост на Петровски 
Бранислав, с.Шишево. 

Земјиштето се понудува во вкупна цена од 
30.000,00 денари, со рок на плаќање веднаш при завер-
ката на договорот. Данокот го плаќа кувувачот. 

Сите заинтересирани лица, вклучувајќи ги и лица-
та кои согласно законот имаат првенствено право на 
купување на опишаното земјиште, своите понуди да ги 
достават до Емилија Харалампиева - нотар, со седиш-
те во општина Сарај, ул. "М.Тито 20" бр. 37, во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас. (23607) 

Се продава земјоделско земјиште 1/2 идеален дел 
од КП бр. 397, план 1, скица 7, на м.в. "Скоро Камен", 
шума шеста класа, со Е .упна површина од 4464 м2, 
сопственост на Љубе Свирковски од Скопје, според 
ПЛ бр. 61, на КО Матка, за цена од 80 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (23688) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива по-
строена на КП бр. 1264, план 4, скица 8, м.в. "Редови", 
класа 7, со површина од 621 м2, КО Д.Соње, лозје 
построено на КП бр. 1266, план 4, скица 8, м.в. "Редо-
ви", класа 5, со површина од 343 м2, КО Д.Соње, за 
вкувна купопродажна цена од 38.000,00 денари, сопст-
веност на Милевски Ане од Скопје, Д.Соње. 

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

Изјавите, за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (23726) 

Се продава земјоделско земјиште - овоштарник на 
Кп бр. 1898/1, план 001, скица 028, м.в. "Караджинец", 
со површина од 736 м2, класа 3, во КО Мирковци, соп-
ственост на продавачот Соколески Љубе од Скопје, 



5 јули 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ул. "Исаија Мажоски" бр. 28/44, за купопродажна цена 
од 140,00 денари за м2. 

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

Из јавите^ прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. ' (23729) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 9/25 идеа-
лен дел КП бр. 78-13 од 4 класа на м.в. "Бунарче", во 
површина од 1656 м2 по ПЛ бр. 988 за КО Зубовце, 
сопственост на Стојановски Сребре Благоја од с.Зу-
бовце, за цена од 15000 ДЕМ, во денарска противвред-
ност. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купу-
вање, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулари, ул. "Кеј Братство" 
бр. 5-А, Гостивар. (23793) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
1933/1, на м.в. "Градски пат", нива 4 класа, во површи-
на од 2997 м2, опишано по ПЛ бр. 796 на КО Непрош-
тено, за цена од 370.000,00 денари, сопственост на Ко-
човска Вд. Петре Грозда од ^Непроштено - Тетово. 

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

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

(23797) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 514, 
на м.в. " Ограде", ливада 3 класа, во површина од 1886 
м2, опишано по ШХ бр. 522, на КО Џепчиште, за цена 
од 558.000,00 денари, сопственост на Ибраими Руфат 
Рецеп од с.Џепчиште. 

Се повикуваат зедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чии земјишта се граничат со зем-
јиштето што се разменуваат во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

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

(23798) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа лозје на 
КП бр. 1648, дел 1 на м.в. "Стари Лозја", класа 3, во 
површина од 392 м , заведено во ПЛ бр. 670, за КО На-
колец, сопственост на продавачот л Отру меников ски 
Вангел од с. Дол но Дупени - Ресен, за цена од 16.000,00 
денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките со-
пственици и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

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

(23799) 
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Се продава земјоделско земјиште нива во м.в. "Се-
ло" лоцирана на КП бр. 539 за КО Рамне, со вкупна 
површина од 240 м2, за це.на од 65 денари за м2, сопст-^ 
веност на Пазаркоски Богоја од Охрид. 

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава, писмено да се изјаснат 
дали се заинтересирани за прифаќање на понудата, во 
рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот 
во "Службен весник на РМ". Во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Момана Иваноска од Охрид, " Македонски 
Просветители" бр. 8 (мезанин). (23800) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во општина Чаир, ги известува сопствениците, заед-
ничките сопственици и сопствениците на граничните 
парцели со парцелите КП бр. 485/2 ливада, во м.в. " Ја-
сните" , со површина од 1400 м2, КП бр. 520, во м.в. 
"Јасиките", нива 4 класа, со површина од 1290 м2, и ли-
вада 3 класа, КП бр. 521, со површина од 80 м2, во м.в. 
"Јасиките", сите КО Огњ.анци, дека сопственикот на 
наведените парцели Пет' овски Бобан ги продава на-
ведените парцели, по цен.а од вкупно 60.000,00 денари. 
Доколку наведените лица сакаат да го користат пр-
венственото право на купување, предвидено во Зако-
нот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 
дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат ку-
попродажната цена во нотарски депозит. Во спротив-
но продавачите ќе ја продадат на друг купувач. 

(23740) 

За продажба на земјоделско земјиште - пасиште 5 
класа, во површина од 70 м2, нива 5 класа, во површи-
на од 799 м2, нива 7 класа, во површина од 2030 м \ оз-
начени како КП бр. 2272, м.в. "Приј дедес", заведено 
во ПЛ бр. 468, КО Рашче, сопственост на Ковачи Сет-
ки од с.Рашче. ' -

Земјиштето се понудува во вкупна цена од 
95.000,00 денари, со рок на плаќање веднаш при завер-
ката на договорот. Данокот го плаќа купувачот. 

Сите заинтересирани лица, вклучувајќи ги и лица-
та кои согласно законот имаат првенствено право на 
купување на опишаното земјиште, своите понуди да ги 
достават до Емилија Харалампиева - нотар, со седиш-
те во општина Сарај, ул. "М.Тито 20" бр. 37, во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас. (23741) 

Се продава земјоделско земјиште - нива во вкувна 
површина од 687 м2, кој;, се наоѓа на КП бр. 2359/2, 
класа 5 за КО Долно Cot е, во м.в. "Завој", сопствено-
ст на Покупец Ана, со ^к'?веалиште на ул. "Париска" 
бр. 14-в, Скопје, по цена од 110.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "-Службен весник на РМ", пи-
смено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство на кувување 
на земјиштето. 

Изјавите за прифаќав, е на понудата да се достават 
до нотарот Петар Митков, ул. "Јани Лукровски" бр. 
14, Гази Баба, Скопје, (24000) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат зѕ меважшш следните печати; 

Тркалезен печат под назив: "Министерство за здрав-
ство,Фонд за здравствено осигурување Подрачна еди-
ница Велес -1". (23712) 

Се огласуваат за немажни (следните документи: 
Пасош бр. 571987/95,издаден од УВР- Скопје на име 

Нури Османи, с. Грчец,Скопје. (23713) 
Пасош ѕбр. 0128550,издаден од УВР - Скопје на име 

Иван Спировски,ул"11 Октомври "бр. 125, Скопје.23730 
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Пасош бр.931460/96,издаден од УВР- Скопје на име 
Џемаљ Јусуфи,ул. "Црногорска" бр.35,Скопје. (23731) 

Пасош бр.888358,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Муртезан!! Идриз, с.Сингелиќ, ул." К.Петковиќ" бр. 13, 
Скопје. (23732) 

Пасош бр.1272593,издаден од ГУВР- Скопје на име 
Људмила Александровска, нас.Илинден,ул."22"бр.24, 
Скопје. (23734) 

Пасош бр.1154062/98,издаден од ГУВР-Скопје на име 
Јакуп Селимовски,с.Патишка Река,Скопје. (23736) 

Пасош бр.1197622,издаден од УВР - Тетово на име 
Абдуљкадри Идризи, с.Добарце,Тетово. (23738) 

Пасош бр.1171611/98,издаден од ГУВР - Скопје на,, 
име Камбери Ремзије,ул."Ј1ука Геров 14"бр.5,Скопје. ' 

Пасош бр.1357688,издаден од УВР-Штип на име 
Кујумџиски Љупчо,ул." Стојан Горов "бр.26,Штип. 

Пасош бр.220271/94,издаден од ОВР-Струга на име 
Хани Резан,ул."Караорман" бр.18,Струга. (23743) 

Пасош бр.367814/94 на име Етеми Неџми,с. Фран-
гово,Струга. (23807) 

Пасош бр.714790 издаден од ОВР Валандово на име 
Трајков Д. Костадин с.Удово, Валандово. (23817) 

Пасош бр.948539 издаден од УВР Струмица на име 
Иванов Данчо с. Гечерлија бр. 58, Струмица. (23818) 

Пасош бр. 1051548 издаден од УВР Струмица на име 
Демиров Шериф с. Градошорци бр. 76, Струмица. 

Пасош бр.851007/96 издаден од УВР-Велес на име 
Босилова Ангелина ул. " Ј.Х. К. Џинот" бр. 1, Велес. 

Пасош бр. 669350 издаден од УВР - Тетово на име 
Едмон Адеми ул. "Б. Тоска "бр. 59, Тетово. (23876) 

Пасош бр. 0051090 издаден од УВР Скопје на име Јо-
нузи Агим с. Глумово, Скопје. (23884) 

Пасош бр.266971 издаден од УВР Куманово на име 
Димковиќ Добрица ул."Тоде Думба"бр.9Ѕ/2/5,Кумано-
во. (23886) 

Пасош бр. 1167905 издаден од УВР Гостивар на име 
Фејзула Фејзула с. Градец, Гостивар. (23887) 

Пасош бр.513890 издаден од УВР Тетово на име Да-
видовски Душко, Тетово. ' (23888) 

Пасош бр. Д0001874 /99 издаден од Миниистерство за 
надворешни Работи - Скопје на име Јусуфи Шпреса 
ул."Струмичка" бр. 16-1/12, Скопје. (23943) 

Пасош бр.1184121 издаден од УВР Скопје на име Ро-
берт Михајловиќ ул. "Тодор Чангов" бр. 40/10, Скопје. 

Пасош бр.1171798хиздаден од УВР Скопје на име Фе-
та Сулејман ул. "Атанас Бабата"бр. 27 а, Скопје. 

Пасош бр. 479119 издаден од УВР Скопје на име Ѓур-
чилова Маргарита ул. "Исаја Мажовски "бр. 2, Скопје. 
Пасош бр. 956751/96 издаден од УВР Скопје на име 

Трипувовска Катерина, Скопје. (24007) 
Пасош бр. 874922/96 издаден од УВР Скопје на име 

Трипувовски Методија, Скопје. (24008) 
Пасош бр. 0130059/95 издаден од УВР Скопје на име 

Дуркалиќ Зоран, Скопје. (24006) 
Пасош бр. 1025196 издаден од УВР Штип на име 

Гигов Горан ул." Лески"бр.40, Штип. (24092) 
Пасош бр. 1200726 издаден од УВР Битола на име 

Николовски Сотир ул. "Ѓуро Ѓаковиќ "бр.20, Битола 
Чекови од бр.0030005337521 до 0030005337523, од тек-

овна сметка бр.03223360, издадени од Комерцијална 
банка а.д. - Скопје на име Матеска Светлана,Скопје. 

Чекови од бр. 4789806 до 4789818 ,и 4789799. од теков-
на сметка бр. 3933635 издадени од Комерцијална Бан-
ка АД Скопје на име Илиевски Боро, Скопје. (23810) 

Чекови од бр.5119563 до 5119572, 4810580, 4810581 и 
4810582 од тековна сметка бр. 1563998 издадени од Ко-
мерцијална бажа АД Скопје на име Николовски 
Стојче, Скопје/2.. (23811) 

Чекови од бр.8276 до 8283 од тековна сметка бр. 037 

3 7655 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Деловска Василевски Бети, Скопје. (23822) 

Чекови од бр.5306465 д ) 5306473 од тековна сметка 
бр.12214782 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Антевски Саше, Скопје. (23854) 

Чекови од бр.1163553, 1163554 и 1163555 од тековна 
сметка бр.920599 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Тодор Петров, Скопје. (23903) 

Чекови од тек. сметка бр. 075526830 издадени од Ко-
мерцијална банка на име Аспасија Базерко, Скопје. 

Работна книшка на име Јовановиќ Александар, Ско-
пје. (23715) 

Работна книшка на име Милчевски Киро,Скопје. 
Работна книшка на име Димоска Елизабета, Скопје. 

(23721) 
Работна книшка на име Гацевски Лазар,Скопје. 
Работна книшка на име Панчевски Методија, 

Скопје. (23725) 
Работна книшка на име Емини Ферат,Скопје. 23735 
Работна книшка на име Хакија Чолиќ,Скопје. 23737 
Работна книшка на име Кузманова Николина, Коча-

ни. (23744) 
Работна книшка на име Мевлиде Енерулоска,При-

леп. (23765) 
Работна книшка на име Атанас Димоски,Тетово. 
Работна книшка на име Кузманова Николина, ул. 

" Илинденска" бр. 80, Кочани. (23802) 
Работна книшка на име Зоран Симоновски,Кумано-

во. , (23805) 
Работна книшка на име Ќамил Колашинац, Скопје. 

Работна книшка на име Оенар Емин, Скопје. (23890) 
Работна книшка издад- н од Велес на име Орушев 

Лазо, Скопје. (23915) 
Работна книшка на име Вељаноски Владо, Скопје. 
Воена книшка бр.036592,издадена од Скопје на име 

Хаки Елези,Скопје. (23719) 
Воена книшка бр. 681768 издадена од Скопје на име 

Мустафа Таир, Скопје. (23787) 
Воена книшка бр. 680200 на име Бесим Речи, Скопје. 
Воена книшка на име Јус уф Јусуфи,Скопје. (23889) 
Свидетелство за 6 одделение на име Јаќимче Еатати-

евски, с.Приковци,Кратово. (23749) 
Свидетелство на име Ивица Бојковски,с.Ранковце, 

Крива Паланка. (23751) 
Свидетелство на име Дасури Леци,' с. Заграчани; 

Струга. (23752) 
Свидетелство на име Селими Ролони,с.Радолошта, 

Струга. (23754) 
Свидетелство на име Ајдари Едмир, с. Радолишта, 

Струга. ' (23756) 
Свидетелство на име Панов Јорданчо, ул."8-ми 

Март "бр.8,Штип. (23760) 
Свидетелство на име Тотески Здравко,с.Сенокос, 

Прилеп. (23762) 
Свидетелство на име Јованоска Катерина, ^Мра-

морани,Прилеп. (23763) 
Свидетелство за 5 одделение на име Бајрамоска 

Мевлуда, с.Дебреште,Прилеп. (23767) 
Свидетелство за 6 одделение на име Бајрамоски 

Мевљуд, с. Дебреште,Пр леп. (23774) 
Свидетелство за 7 од, еление на име Бајрамоска 

Мевљуда, с.Дебреше,Прилеп. (23806) 
Свидетелство за 8 одделение на име Рахнаноски 

Ариф, с. Црнилиште,Прилеп. (23775) 
Свидетелство за 7 одделение на име Папиќ Расмор, 

с. Житоше,Прилеп. (23776) 
Свидетелство за 6 одделение на име Саткоски Ел-

дин, с. Лажани,Прилеп. (23777) 
Свидетелство на име Деари Асим ,Тетово. (23778) 
Свидетелство на име А\ тг Рамадани,Тетово.2^780 
Свидетелство на име Исмије Бериша,ул."Б.Мила-

диновци"бр.318,Тетово. (23781) 
, Свидетелство на име Азири Џелал, с,, Жеровјане, Те-
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Свидетелство на име Трпчески Александар, ^Јегу-
новце ,Тетово. (23784) 

Свидетелство на име Локи Мухарем Нермине,ул 
-"Штипска "бр. 130,Тетово. - (23785) 

Свидетелство на име Али Абдула Самије, ул."Де-
барска 1 ^ . 5,Тетово. (23786) 

Свидетелство за 5 одделение на име Нусмир Мини-
ри, с.Неготино, Гостивар. (23789) 

Свидетелство за 7 одделение на име Бурим Бајрами, 
с. Неготино,Гостивар. (23790) 

Свидетелства за о и 7 одделение на име Џезми 
Мехмети, с. Неготино,Гостивар. (23791) 

Свидетелство за 5 и 7 одделение на име Бешири 
Ајше, с. Неготино,Гостивар. (23792) 

Свидетелство на име Махас Бајрами, с. Неготино; 
Гостивар. (23796) 

Свидетелство на име Махас Бајрами, с. Неготино, 
Гостивар. (23801) 

Свидетелство за 7 одделение на име Стојанов Ил-
чо,Кочани. (23803) 

Сеид етел ство-а за 8 одд. издадено од ОУ" Дрита " с. 
Рашче - Скопје на име Илвије Ѓуреци, Скопје. (23864) 

Ученичка книшка на име Николов Перица,ул. "ЖЈ. 
Шпанац"бр.5/24 ,Куманово. (23804) 

Диплома,издадена од УСО"Кочо Рацин" Скопје на 
име Јаневска Сања,Скопје. (23722) 

Диплома,издадена од Училиште "Моша Пијаде" на 
име Јадранка Јовиќ ул."3 МУБ"бр.69/3-4,Куманово. 

Возачка дозвола на име Билески Игор, ул."Гоце 
Делчев" бр.6, Гостивар. (23788) 

Уверение на име Расникова Анета ,Кратово. (23750) 
Даночна картичка бр. 5030992125513, издадена од Уп-

рава за приходи на име "Термо мак", Скопје. (23891) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните на-
бавки ("Службен весник на Република Македонија", 

,бр. 26/98), Комисијата формирана со Одлука бр. 02-
1527/6 од 04.09.2000 година на ЈЗО Медицински Цен-
тар - Струмица објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ - ИЗГРАДБА НА "ЦЕН-
ТАР ЗА КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕ-
КАРИТЕ ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА" ПРИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР -
СТРУМИЦА, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. Општи одредби 
1. Набавувач по јавниот повик бр. 3 е Министер-

ството за здравство со седиште на ул. "50-та Дивизија" 
бр. 6,91000 Скопје. 

2. Предмет на набавката се извршување на градеж-
ни работи - Изградба на "Центар за континуирана 
едукација на лекарите од примарна здравствена заш-
тита" при Медицински Центар - Струмица во рамки 
на проектот Транзиција на здравствениот сектор во 
Република Македонија финансиран со кредит од Свет-
ската Банка (ИДА кредит бр.2889-МК). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите заинтересирани правни и физички 
лица. 

4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

5. Постапката за набавка е Отворен повик во 
согласност со Законот за јавните набавки. 

II. Обем на набавката - Изведбата 
6. Обемот на работите е даден во техничката доку-

ментација - предмер и пресметка. 
7. Комплетната техничката документација - пред-

мер и пресметка и дополнителни појаснувања, заин-
тересираните понудувачи можат да ги добијат во Ме-
дицински Центар - Струмица (Одговорно лице: Вио-
лета Манчева тел. 0902/24-142). 

III. Содржина на понудата - потребна документаци-
ја 

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

9. Понудата треба да го опфаќа целиот обем на 
набавката во согласност со техничката документација 
- предмер и пресметка. Понудите кои нема да го со-
држат целиот обем на предметот на набавката ќе би-
дат одбиени. 

10. Понудата треба да ги содржи сите единечни це-
ни и вкупна цена на чинење за секоја позиција поеди-
нечно наведена во техничката документација - пред-
мер и пресметка. 

И. Во понудите море јасно да биде наведено дека 
цените се фиксни и непрс пенливи. 

12. Понудите можат да бидат изразени во било 
која конвертибилна странска валута. Само заради 
оценка на понудите, заедничка валута ќе биде денар. 
При споредувањето и оценувањето на понудите, цени-
те, односно вредностите изразени во понудите во не-
која странска конвертибилна валута, ќе бидат конвер-
тирани во денар со примена на продажниот курс на 
странската конвертибилна валута од курсната листа 
на Народна банка на Република Македонија, што ќе 
важи на денот на јавното отворање на понудите. 

13. Договорот со најповолниот понудувач ќе биде 
потпишан во валута во која е дадена понудата. Неза-
висно од тоа во која валута е дадена понудата, плаќа-
њето ќе биде во денари. 

14. Понудите мора да бидат со важност од 90 дена 
сметано од датата на јавното отворање на понудите. 

15. Понудувачот мора да достави изјава дека го 
прифаќа начинот на плаќање наведен во точка 27 од 
овој јавен повик, односно дека се согласува плаќањето 
да биде вршено по ситуации заверени од надзорниот 
орган, во рок од 15 дена сметано од датата на заверка-
та од страна на надзорниот орган. 

16. Понудувачот мора да достави изјава за рокот за 
завршување на работите. 

^Понудувачот треба да достави гаранција за из-
вршените работи за период од најмалку 12 месеци од 
денот на пуштањето на објектот во употреба, за ква-
литетот на материјалите и опремата што ќе бидат 
вградени во објектот ка? о и за правилно фувкциони-
рање на истите. Гаранцк ата треба да биде дадена од 
страна на понудувачот, bl форма на изјава. 

18. Понудувачот треба да даде изјава дека градеж-
ните работи ќе ги изврши во согласност со стандарди-
те на Република Македонија и меѓународните стан-
дарди кои се прифатени во Република Македонија. 

19. Понудувачот треба да достави референтна 
листа за досега извршени градежни работи од таков 
вид. 

20. Понудувачот треба да достави доказ за финан-
сиската способност - документ за бонитет издаден од 
заводот за платен промет, согласно член 22 од Зако-
нот за јавните набавки. Документот треба да биде 
оригинал или копие заверено од нотар. 

21.Понудувачот треба да достави, судски документ 
со кој ќе се докаже дека: 

- понудувачот не е во стечај или во процес на лик-
видација 

- на понудувачот со правосилна судска одлука не 
му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење 
на дејност. 

Документот треба да биде оригинал или копие за-
верено од нотар. 

22. Понудувачот треба да достави доказ за технич-
ката оспособеност во согласност со член 23 од Зако-
нот за јавните набавки. 

23. Понудувачот треба да достави доказ за кадров-
ска опременост за изведување на таков вид на градеж-
ни работи. 

IV. Начин на доставување на документацијата и 
понудите 

24. Документацијата т понудата треба да бидат до-
ставени во согласност член 52, 53 и 54 од Законот за 
јавните набавки во еден оригинал и едно копие. 

- д f 
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На предната страна од надворешниот плик, во гор-
ниот лев агол треба да стои "не отворај - Јавен повик 
бр. 3", а на средината адресата: 

ЈЗО Медицински Центар - Струмица, "Младин-
ска" бб, Струмица. 

Пратката се доставува во архивата на Медицински 
Центар - Струмица. 

Надворешниот плик не смее да има никакви други 
ознаки или обележувања од кои може да се идентифи-
кува испраќачот. 

Доколку надворешниот плик не биде запечатен, 
набавувачот ќе ја врати пратката на понудувачот, ка-
ко несоодветно доставена понуда. 

Во надворешниот плик треба да има два внатреш-
ни запечатени плика, едното обележано "документа-
циј а", а другото " понуда". 

Во внатрешното плико "документација" требала 
бидат документите наведени во овој јавен повик под 
точка 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23, а во пликото 
"понуда", понудата (во врска со точките 8, 9,10, П , 12, 
13 и 14). 

На внатрешните пликови треба да бидат неведени 
називот и адресата на понудувачот. 

Документацијата и понудата мораат да бидат пот-
пишани од овластено лице на понудувачот и оверени 
со печат. 

Било какви исправки, прецртувања, пишувања 
преку постоечки текст во документацијата или пону-
дата ќе бидат земени во предвид само ако бидат пара-
дираш! од овластеното лице на понудувачот. 

V. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
25. Критериумите за избор на најповолниот пону-

дувач се: 
- Вкупна вредност на понудата до 60 поени 
- Рок за извршување на работите до 40 поени 

VI. Плаќање 
26. Плаќањето ќе биде во денари. Доколку понуда-

та и договорот бидат во некоја странска конвертибил-
на валута, плаќањето ќе биде извршено во денари со 
примена на продажниот курс за конвертибилната ва-
лута, од курсната листа на Народна Банка на Македо-
нија, што ќе важи на денот на плаќањето. 

27. Плаќањето ќе биде вршено по ситуации заве-
рени од надзорниот орган, во рок од 15 дена сметано 
од датата на заверката од страна на надзорниот орган. 
Плаќањата ќе го врши-Меѓународната проектна еди-
ница при Министерството за здравство. 

VII. Рокови 
28. Краен рок за прием на документацијата и пону-

дите на адресата наведена во точка 24 од овој јавен по-
вик е: 15:00 часот на 20 јули 2000 година. 

29. Јавното отворање на понудите во присуство на 
претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 20 
јули 2000 година во 15:30 часот на адреса ЈЗО Меди-
цински Центар Струмица, Канцеларија на директорот 
на МЦ (I спрат). 

30.Документацијата и понудите што нема да бидат 
доставени во утврдениот рок нема да се разгледуваат. 

VIII. Други важни одредби 
31. Понудите кои нема да бидат доставени во со-

гласност со Законот за јавните набавки и овој јавен 
повик како и понудите кои нема да бидат доставени во 
наведениот рок, нема да се земаат во предвид за по-
натамошно разгледување и истите ќе бидат одбиени. 

32.Најповолниот понудувач ќе мора со потпишува-
њето на договорот да обезбеди и банкарска гаранција 
за извршување на договорот во висина од 5% од вред-
носта на договорот 

33. Средствата за финансирање на предметотот на 
набавката се обезбедени од Буџетот на Република 
Македонија. 

Комисија за јавни набавки 

ЈАВЕН ПОВИК 
З А И Р 0 1 А В У В А Њ Е НА ИНТЕРЕС З А POT (РЕ-
ВОЛТ АЛИЗИРАЈ , ОПЕРИРАЈ , ТРАНСФЕРИРА!) 

НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ 

Со цел да се реализира ревитализацијата, Елек-
тростопанство на Македонија - Скопје ги повикува си-
те заинтересирани страни да пројават интерес и дадат 
техничко решение и финансиска понуда за POT (Ре-
витализирај, Оперирај, Трансферирај) на 7 (седум) ма-
ли хидроелектрани. 

Проектот ги опфаќа следните мали хидроелектра-
ни.-. Дошница, Калиманци, Матка, Сапувчица, Зрнов-
ци, Пена џ Песочани. Заинтересираните компании, 
интерес може да пројавгт за сите седум мали хидро-
електрани, група од некс жу или поединечно за одре-
дена хидроелектрана. 

POT системот начелно предвидува Електро-
стопанство на Македонија да ги даде предвидените 
објекти на договорен период, за чие времетраење 
треба да биде извршена ревитализација на објектите и 
опремата, одреден период да се користат и потоа да 
бидат вратени на Електростопанство на Македонија. 

Главна цел на повикот е да се даде техничко 
решение и финансиска понуда за: 

- Ревитализација (реконструкција) на основната 
опрема: турбина и генератор во целина или на некои 
од нивните составни делови; 

- Реконструкција на градежните зафати: зафатеа 
градба, машинска зграда, довод и др; 

- Модернизација на електраната по однос на мере-
њата, заштитата, управувањето и далечинското воде-
ње; 

- Зголемување на капацитетот, во елекраните во 
кои е тоа можно и рентабилно. 

Во врска со горенаведеното, се повикуваат сите за-
интересирани страни да го пројават својот интерес за 
понудениот проект. Пројавениот интерес, во писмена 
форма, може да биде доставен од страна на заинтере-
сирани страни од сите земји, со исклучок на земји кои 
се под санкции на Советот за безбедност на Обедине-
тите Нации. Во прилог на писмото за пројавување на 
интерес, заинтересираните страни треба да достават 
информација која треба да содржи, но не е ограничена 
на следново: 

- Општи (генерални) информации за организаци-
јата/фирмата; 

- Годишни извештаи од заинтересираната страна 
за последните три години (1999,1998 и 1997); ^ 

- Листа на препораки и референци, при што 
посебно внимание да биде посветено на искуството во 
изведување на слични проекти; 

- Техничка и финансиска понуда. 
Сите информации да бидат поднесени на македон-

ски или англиски јазик, во две идентични копии. Доку-
ментите да се испратат нг- следнава адреса: 

Невенка Јакимова Филиповска, инженер за развој 
Електростопанство на Македонија - Скопје 
Сектор за Развој и Инвестиции 
11 Октомври 9,1000 Скопје, Република Македонија 
Тел: -f-389 91 149-085, Факс: +389 91 111-160 
e-mail: nenajf@esmak.com.rnk 

Сите дополнителни информации може да бидат 
побарани, исклучиво во писмена форма, на горенаве-
дената контакт адреса. Краен рок за доставување на 
пројавениот интерес е 15:00 часот на 18 август, 2000 
година. 

РЕ ELCTRIC POWER COMPANY OF MACEDONIA 
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR 

ROT (Rehabilitate, Operate, Transfer) of Small HPP's 

For the purpose of rehabilitation, Electric Power Company 
of Macedonia intents to invite all interested parties to show 
their interest and provide a technical and financial proposal for 
ROT (Rehabilitate, Operate, Transfer) of 7 Small Hydro 
Power Plants. 

mailto:nenajf@esmak.com.rnk
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Project consist of following seven Small Hydro Power 
Plants: HPP Dosnica, HPP Kalimanci, HPP Matka, HPP 
Sapuncica, HPP Zrnovci, HPP Репа and HPP Pesocani. 
Companies that are interested, can express their interest for all 
seven Small HPP's or for group of few or only one Small 
HPP. 

ROT system means that Electric Power Company will 
award these plants for a certain period, and during that period 
rehabilitation of the structures and equipment should be 
completed, the company will operate the plant and at the end 
of the contract period the plant will be transferred to Electric 
Power Company of Macedonia. 

The main objectives of this invitation is to obtain a 
technical solution and financial proposal for: 

- Rehabilitation of the main equipment: turbines and 
generators, completely or partly; 

- Reconstruction of the civil structures: intake, power 
house, penstock etc; 

- Modernization of the plant in sense of measurement, 
protection, government and remote control; 

- Increasing of the capacity, if there is a possibility for 
that. 

All interested parties are hereby invited to express their 
interest for financing of the proposed project ROT of seven 
SHPP's. Written expression of interest may be submitted by 
all interested parties from all countries except countries that 
are under sanctions of the UN Security Council. The 
information on the potentially interested parties, following the 
written expression of interests should consist but not be 
limited to the: 

- General information on the organization (company); 
- Annual reports of the party for the last three years (1998, 

1997 and 1996); 
- Reference list with particular attention paid on the 

experience on projects of similar nature and complexity 
already constructed or under current construction; 

- Technical and financial proposal. 
All information should be submitted in Macedonia or 

English, in two identical copies. The documents should be sent 
to the following address: 

Nevenka Jakimova Filipovska, Development Engineer 
Electric Power Company of Macedonia 
Development and Investments Department 
11 Oktomvri, 9, Skopje, 91000 Skopje, Republic of 
Macedonia 
Tel:++389 91 149-085, Fax: ++389 91 111-160 
emai 1: nenajf@esmak.com.mk 

All additional and necessary information can be required 
in written form only, from the contact address above. The 
deadline for the submission of the expression of interest is 
15:00 hours on August 18th, 2000. 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-
ки ("Сл.весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при Советот на општина Муртино објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ГРАДЕЖНИ 

РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 2/2000 е Со-

ветот на општина ̂ Муртино со седиште во Муртино 
бр. 29. у 

1.2. Предмет на набавката е изградба на локален 
пат (Моноснитово-Банско). 

1.3. Повикот е отворен, јавен и анонимен со право 
на учество на сите домашни правни и физички лица 
регистрирани за ваков вид на работи. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува во сог-
ласност со Законот за јавните набавки со отворен по-
вик. 

1.5. Критериум за избор на најповолен понудувач: 
- Рангирањето на понудите ќе се изврши според 

следните критериуми: 
- цена 40 % 

- начин на плаќање 10 % 
- квалитет 20 % 
- бонитет 20 % 
- рок на завршување на работите 10 % 
1.6. Рок на доставување на понудите е до 12.07.2000 

година. 

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

та спецификација на работите може да се подигне во 
просториите на општина Муртино, секој работен ден 
од 08 до 15,00 часот во времетраењето на јавниот по-
вик. 

2.2. Изведбениот прос кт може да се види во прос-
торијата на Комувалнио' инспектор во општина Мур-
тино. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да содржи и придружна доку-

ментација во согласност со член 22 и 23 од Законот за 
јавните набавки. 

3.3. Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција, единечни и вкупна цена. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудите треба да бидат доставени согласно 

член 52,53,54 од Законот за јавните набавки. 
4.2. Понудата се доставува по пошта или со преда-

вање во архива на адреса "Комисија за јавни набавки" 
- Совет на општина Муртино, 92432 Муртино бр. 29. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавните на-
бавки, нема да бидат разгледувани. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени преставници на понудуваните ќе се изврши 
на ден 12.07.2000 година; во простории на хотел "Цар 
Самуил" (мала сала) Бања Банско. 

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

5.4. Секој понудувач i оже да учествува само со по 
една понуда. 

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 0902-374-101. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набав-
ки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Јавното сообраќајно претпријатие "Скоп-
је "-Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 09/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

МИНИ-БУСИ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Јавно сообраќајно претпријатие 

"Скопје", со седиште во Скопје, на бул. "Александар 
Македонски" бр. 10. 

1.2. Предмет на набавката: 21 мини-буси. 
1.3. Вид и количина: 
1.3.1. - 21 мини-буси за градски и приградски пре-

воз од кои: 
al -11 со 19+1 седиште, 
б) -10 со 13+1 седиште. 
1.4. Технички карактеристики по тендер докумен-

тација. 
1.5. Рок на испорака-најдоцна до 31. 08. 2000 годи-

на. 
1.6. Цената на понуд вачот е франко кувувач со 

платени давачки кон Државата. 
- Во цената треба да биде пресметана вредноста на 

I сервис и хомологација на возилата, обука за одржу-

mailto:nenajf@esmak.com.mk
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вање на возилата на набавувачот (механичари и авто-
електричари). 

1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- Цена 60 бода 
- Начин на плаќање 40 бода. 
1.8. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од 

денот на објавувањето на јавниот повик. 
1.9. Важност на понудата е 30 дена од денот на от-

ворањето на понудата. 
1.10. Право на учество имаат сите домашни и стра-

нски правни лица. 

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

не во ЈСП "Скопје"-служба за набавки соба бр. 13, се-
кој работен ден од 10-13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на техничката документација е непо-
вратен и изнесува 1000 денари и се уплатува при поди-
гање на документацијата или на жиро сметка 40110-
601-10521, даночен број 4030955261454, депонент на 
Комерцијална банка-Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја куват тендерска-
та документација ќе имаат право да поднесат понуди. 

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

седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата содржи докази за техничката способ-

ност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за 
јавните набавки) како гараиција за квалитетно и си-
гурно работење: 

- референци-список на големи испораки на возила 
во последните две години, 

- техничка опременост-опис на техничките пос-
тројки со кои располага понудувачот и мерки што ги 
презема за обезбедување на квалитетот на возилата, 

- кадровска структура-посочување на технички ли-
ца задолжени за контрола на квалитетот. 

3.3. Понудувачите да ја достават следната докумен-
тација: 

- документ за бонитет (согласно член 22 од Зако-
нот за јавните набавки), 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбед-
ност-забрана за вршење на дејност, изречена од суд 
(согласно член 24 од Законот за јавните набавки). 

Претходно наведените документи да се достават 
во оригинал или заверена копија. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со бан-
карска гаранција во износ од 15% од вредноста на по-
нудата во валута на понудата, која треба да биде при-
кажана во придружната документација. 

3.5. Документација: да се достави бесплатна техни-
чка документација со инструкции за одржување и ра-
кување на возилата со каталог за резервни делови. 

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

мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.2. Понудата се испраќа во затворен плик кој со-
држи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката "не отворај" како и бројот на отворе-
ниот повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде назначен набавувачот и 
неговата адреса. 

Првиот внатрешен плик ја содржи бараната доку-
ментација и ја носи ознаката "документација". 

Вториот внатрешен плик ја содржи понудата и но-
си ознака "понуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на ЈСП "Скопје"-дирекција, најдоц-
на до 24. 07. 2000 година до 11,00 часот, со обезбедува-
ње на доказ за датумот на предавањето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудата која не е предадена во предвидениот 

рок, како и оние кои не се изработени според пропо-
зициите на отворениот повик и Законот за јавните на-
бавки, нема да се разгледуваат. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се из-
врши на 24. 07. 2000 година, во 11,00 часот во просто-
риите на дирекцијата на ЈСП "Скопје" во салата за 
состаноци. 

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

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

5.5. За подетални информации понудувачите мо-
жат да се обратат на тел. 174-263 и 174-248. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на членовите 13, алинеја 1, 15 и 16 од 
Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" 
бр. 26/98), Комисијата за ,авни набавки на Заводот за 
статистика објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на отворениот повик е Заводот за 

статистика на Република Македонија, со седиште во 
Скопје на ул "Даме Груев" бр. 4. 

2. Предмет на набавката е прибирање понуди за 
набавка на компјутерска опрема. 

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

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
одредбите од Законот за јавните набавки. 

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
1. Предмет на отворениот повик е набавка на ком-

пјутерска опрема со следните карактеристики: 

1. Лот1: 
PC компјутери (работни станици) -100 парчиња: 

Pentium III 600 MHz мин. 
Cache меморија 256 Kb мин. 
RAM меморија 64 MB 
HDD: 10 GB -

CD-ROM 40 x мин.   
Eternet картичка 10/100 Mbps 
8 MB Video 1024x768 -

17" монитор MPR-II 
Windows NT Workstation 4.0. ver. мин. 
Лиценциран софтвер за административно работење 
(MS OFFICE, Lotus Smart 3uite или слично) 
Лиценца за антивирус (Norton) 

PC Сервери - 5 парчиња: 

Pentium III 60 MHz мин. 
Cache меморија 256 Kb мин. 
RAM меморија 512 MB ЕСС 
HDD: 18 GB Wide Ultra 2 SCSI мин. 
CD-ROM 40 x мин. 
Eternet адаптер 10/100 Mbps 
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4 MB Video 1024x768 
15" монитор MPR-II  
Tape Unit DDS-3 12/24 GB  
Windows NT Server 4.0. ver. мин. 
Лиценца за апликациски серверски софтвер за гру-
пно работење 
Лиценца за антинирус (Norton)  

Лот 2: 
Печатари: 10 парчиња 

Laser printer минимум 10 PPM PostScript  
Компатабилни so Windows NT 4.0. ver. минимум 

Лот 3: 

Мрежни компоненти - хабови: 4 парчиња 
Мрежни компоненти (хабови) 3 СОМ/24 

- Тендерот е делив на 3 (три) лота, но поединечно 
летовите се неделине 

Забелешка: 
- Опремата, предмет на набавка, да биде фабрички 

склопена (асемблирана), а прво отворање да биде во 
просториите на Заводот за статистика на Република 
Македонија. 

- Опремата да е од реномиран производител (Brand 
name) 

Понудите кои ова нема да го содржат, нема да би-
дат бодирани. 

III. СОДРЖИНА Н А ПОНУДАТА 
1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
2. Предмет на понудата: (сите лотови од набавка-

та или одделен лот од набавката). 
3. Цена со сите даноци и давачки. 
4. Опис на квалитетот за опремата што се нуди. 
5. Рок на важност на понудата. 
6. Рок на испорака. 
7. Нанин и услови на плаќање. , 
8. Гарантен рок на целокупната опрема. 
9. Обезбеден сервис и резервни делови во Скопје. 
10. Овластување од производителот за сервисира-

ње на опремата. 
И . Проспект со технички карактеристики. 
12. Референцна листа за извршени услуги во пос-

ледните три години. 
Понудите во оригинал со пропратиата документа-

ција од странските понудувачи треба да бидат преве-
дени на македонски јазик од овластен преведувач. 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Придружна документација која понудувачот за-

должително треба да ја приложи кон понудата: 
1. Извод од судска регистрација. 
2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од 

З П П во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98). 

3. Доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација, издаден од надлежен орган. 

4. Доказ дека на понудувачот не му е изречена 
мерка за безбедиост - забрана на вршење на дејност, 
издаден од надлежен орган. 

Документацијата да се достави во оригинален при-
мерок или заверена конија од нотар. 

Странските понудувачи треба да достават серти-
фикат за бонитет согласно член 22 став три од Зако-
нот. 

V. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р Н А НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- Изборот за најповолен понудувач ќе се изврши 
по следните критериуми: 

- Висина на цена 400 бода 
- Квалитет на производот 350 бода 

- Рок на испорака 50 бода 
- Рок и нанин на плаќање 50 бода 
- Гаранција 100 бода 
- Сервис 50 бода 

VI. Н А Ч И Н И РОК )ВИ Н А ДОСТАВУВАЊЕ 
Н А ПОНУДИТЕ 

1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок, потпишан и заверен од одговорното лице 
на понудувачот. 

2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој со-
држи ознака "не отворај" на десниот горен агол, хо 
означување број на повикот, а согласно член 53 и 54 
од Законот за јавните набавки. 

3. Секој понудувач мочсе да учествува само со една 
понуда. 

4. Рок на доставување на понудата е 15 дена од де-
нот на објавувањето во весникот "Македонија денес" 
и "Службен весник на РМ". 

5. Понудата се доставува по пошта или со пре-
давање во архивата на Заводот за статистика. 

6. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
21.07.2000 во 12 часот во малата сала на Заводот во 
присуство на понудувачите или нивните овластени 
претставници. 

7. Претставниците па понудувачите на денот на ја-
вното отворање на понудите треба на комисијата да и 
предадат писмено овластување за учество на јавното 
отворање согласно член 29 став 2 од ЗЈН. 

8. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок како и оние кои не се изработени според 
барањата на повикот нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 14 и 16 од Законот за јавни-
те набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки во Ј З О Психијатри ја болни-
ца "Скопје "-Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 05-865 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПРЕ-
ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Нарачател на набавката е: Ј З О Психијатри ја 
болница "Скопје"-Скопје, ул. "Пролетерска" бб. 

2. Предмет на набавката се: прехранбени произво-
ди за годишни потреби на болницата. 

Спецификацијата на предметот на набавката која 
содржи годишни количества на прехранбени произво-
ди кои се бараат со називи, видови и друви потребни 
елементи, заинтересираните понудувачи можат да ја 
подигнат во Ј З О Психи јатри ја болница " Скопје 
Скопје од 8,00 до 13,00 часот секој работен ден. 

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

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите од Законот за јавните набавки. 

5. Со понудата, понудувачот е должен да достави 
следна документација: , 

- доказ за бонитет издаден од ЗПП, 
- доказ дека понудувачот не е под стечај-извод од 

судска евиденција, 
- извод од регистрациЈ i на дејноста, 
- доказ за квалитет. 
6. Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот, 
- нанин на плаќање, 
- рок на плаќање. 
7. Секој понудувач може да даде понуда за поеди-

нечен производ или за грува на производи. 
8. Критериум за избор на најповолен понудувач е 

цената-франко краен корисник, а доколку се работи 
за иста цена дополнителен критериум ќе биде: 

- рок на плаќање кој ќе изнесува не помалку од 60 
дена. 
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9. Понудата се доставува согласно со член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки. 

10. Отворениот повик трае до 04. 09.2000 година. 
Понудите се доставуваат најдоцна до 04. 69. 2000 

година до 9,30 часот. 
11. Јавното отиорање на понудите ќе се одржи на 

ден 04. 09. 2000 година во 10,00 часот во ЈЗО Психија-
т р и ј а болница "Скопје"-Скопје во библиотеката на 
болницата. 

12. Претставниците на понудуваните кои сакаат да 
учествуваат на јавното отворање на понудите, на Ко-
мисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено 
овластување од понудувачот за учество на јавното от-
ворање. 

13. Понудите кои нема да бидат доставени во ут-
врдениот рок и оние кои не се изработени според спе-
цификацијата која се подига во ЈЗО Психијатрија 
болница "Скопје"-Скопје нема да бидат разгледани. 

14. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 344-656. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на ЈП "Електростопанство на Македо-
нија" Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-125/00 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. Поднесувач на барањето е ЈП ЕСМ-Скопје, По-
дружница РЕК Осломеј. 

1.1. Предмет на набавката е прибирање на понуди 
за: изработка на дислоцирано корито на река "Тем-
ница" (I-фаза) според главен проект во должина од 
1200 м. 

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

Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. Потребни податоци: градежни работи, земјени 
работи, бетонски работи, машински ископ на 80.000 
м3, рачен ископ 30.000 м3, геомембрана 6.000 м2. 

Изработка на насип во слоеви, од 30-50 цм насипу-
вање, испитување на материјалот, со примена на 
"ПРОКТОР", ВДП, 106.700 м3. 

3. Содржина на понудата. 
Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
Понудата треба да ја содржи вкувната вредност на 

целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 
3 од Законот за јавните набавки, ако набавката е од 
странство), на паритет ДДП РЕК Осломеј изразена во 
ГМ, а ДДВ да биде изразен како посебна позиција. 

Понудата треба да го содржи нанинот на плаќање. 
Понудата треба да има рок на важност. 
Понудувачот треба да обезбеди докази за технич-

ката способност за извршување на работите. 
Понудите во оригинал со пропратиата документа-

ција од странските понудувани треба да бидат преве-
дени на македонски јазик од овластен преведувач. 

4. Доставување на документацијата 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фи-

нансиската и економската способност согласно член 
22 од Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент кој го издава институцијата за платен промет, а 
странските понудувани спрема став 3 од член 22 од За-
конот. 

Документот за бонитет треба да е оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 

Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки. 
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Претставниците на понудувачот треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

Понудувачот треба да достави банкарска гаранци-
ја во висина од 5% од вредноста на понудата во согла-
сност со член 55 од Законот за јавните набавки. 

5. Критериум за избор на најповолен понудувач 
(согласно член 25 од Законот за јавните набавки): 

- цена на чинење 40 поени 
- квалитет на извршените работи 30 поени 
- рок на извршување на работите 
со динамика 20 поени 
- начин на плаќање 10 поени. 
6. Нанин и рок на дост авување на понудата 
6.1. Понудата се дост ,вува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавните абавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со 

една понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 

денот и часот на јавното отворање. 
6.4. понудуваните своите понуди треба да ги доста-

ват на следната адреса: Подружница РЕК Осломеј с. 
Осломеј. 

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
24. 07. 2000 година во 12,С 0 часот во ресторанот за оп-
штествена исхрана во ТЕ во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата по повикот нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, од Законот за јавните на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Собранието на Република Ма-
кедонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 12/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 
ФЕНКОИЛЕРСКО ГРЕЕЊЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБА 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 12/2000 е Соб-

ранието на Република Македонија, со седиште во Ско-
пје, ул. "И Октомври" бб. 

1.2. Предмет на набавката е реализација на дел од 
Главните проекти за фенкоилерско греење и ладење и 
за електрични инсталации за греење и климатизација 
во објектот на Собранието на Република Македонија 
согласно тендерската документација. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. Право да 
поднесе понуда има секое заинтересирано правно и 
физичко лице, како и грува понудувани, согласно 
член 15 од Законот за јавните набавки. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите од Законот за јавните набавки. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација заинтересираните 

понудувачи може да ја подигнат во просторните на 
Собранието на Република Македонија, во архивата 
соба број 8 секој работен ден од 8,00 до 14,00 часот, во 
времето на траењето на јавниот повик. 

2.2. При подигање на тендерската документација 
заинтересираните понудувачи треба да увлатат 500 де-
нари неповратен надомест на благајната на набавува-
чот. 

2.3. Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска 
документација ќе имаат право да поднесат понуди. 

3. СОДРЖИНА НА 1 ОНУДАТА 
; - Име, адреса и седиште на понудувачот, Односно 

групата понудувачи; ; , i - ^ 
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- Единични цени по сите позиции помножени по 
утврдените количини во тендерската документација 
со царински и друви давачки, како и вкупната цена на 
понудата во денари, со посебно искажан данок на про-
мет на производи и услуги (ДДВ). Цените треба да се 
внесени на оригиналниот примерок од подигнатата 
тендерска документација која е заверена од набавува-
чот; 

- Нанинот на плаќање авансно, согласно член 59 
став 3 од Законот за јавните набавки или одложено; 

- Изјава за прифаќање на фиксни цени на работите 
со вкалкулирани зависни трошоци и даночни обврски; 

- Времетраење на гарантниот период (за понудена-
та опрема); 

- Податоци за постгарантниот период (сервис и ре-
зервни делови); 

- Рок за изведување на работите; 
- Фактор на непредвидени работи. 

4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Придружна документација која понудувачот 

задолжително треба да ја приложи кон понудата 
- Извод од судска регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет на понудувачот издадена од 

носителот на платииот промет, согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки и Правилникот за содржи-
ната на документот за бонитет ("Службен весник на 
РМ" бр. 32/98 и 55/98); 

- Доказ дека понудувачот не е во стечај или во про-
цес на ликвидација (извод од судски регистар за пове-
дена постапка за стечај Потврда од надлежен основен 
суд); 

- Доказ дека не му е изречена мерка на безбедност 
- забрана за вршење на дејност (извод од судска еви-
денција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел 
за прекршоци); 

- Банкарска гаранција за извршување на понудата -
оригинален документ во висина од 5% од вкупниот из-
нос на понудата. 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од судска регистрација на дејнос-
та кој може да се достави како копија. 

4.2. Документи кои понудувачот, согласно со член 
23 став 1 од Законот за јавните набавки, ја докажува 
техничката способност, а кои треба да бидат задолжи-
телно приложени во ковертот кој носи ознака "Доку-
ментација" 

- Референтни листа на изведени објекти со ваков 
вид На инсталации, со наведена грејна површина на 
објектите, подетален опис на изведените инсталации, 
број и капацитет на инсталирани грејни и ладилни те-
ла - фенкоилери, подстаници, инсталиран цевен раз-
вод во метри должни и слично. 

Понудувачите треба да достават писмени докумен-
ти и мислење од иниеститорите за стварно и 
квалитетио изведените објекти; 

- Кадровска структура со преглед на стручни лица 
за изведување на ваков вид на работи (фенкоилерско 
греење и електрични инсталации) и поименично поар-
чување со најнеопходните податоци на техничките ли-
ца кои ќе бидат задолжени за изведување на работите. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 30 бода, 
- квалитет 40 бода, 
- рок на изведување на работите 15 бода, 
- начин и услови на плаќање 15 бода. 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

Понудите треба да бидат доставени на начин про-
пишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните на-
бавки. 

Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок кој треба да биде 

заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите кои не ги с држат сите податоци назна-
чени во повикот, односш кон кои не е приложена ба-
раната задолжителна придружна документација, ќе се 
сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите во согласност со член 52 од Законот за 
јавните набавки, можат да се достават преку пошта на 
адреса "И Октомври" бб или да се предадат во архи-
вата на Собранието на Република Македонија, секој 
работен ден до 15,00 часот но најдоцна до 24 јули (по-
неделник) 2000 година до 11,30 часот. Понудите доста-
вени по истекот на наведениот рок, нема да бидат раз-
гледувани. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

Отворањето на понудите ќе се изврши на 24 јули 
(понеделник) 2000 година во 12 часот во сала 2 во об-
јектот на Собранието на Република Македонија. 

Претставниците на понудувачите кои ќе присуст-
вуваат на јавното отворање на понудите, на Комисија-
та за јавни набавки треба да и предадат писмено ов-
ластување потпишани и заверени од понудувачот. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
тел. 116-287 и 111-652. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 

добивка ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Маке-
донија го утврдува и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 

2000 ГОДИНА 

Движењето на цените на мало во Република Маке-
донија во периодот јануари-јуни 2000 година во однос 
на просечните цени на мало во 1999 година изнесува 
8,6%. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 
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