
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

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

Петок, 22 декември 2000 
Скопје 

Број 110 Год. LVI 

Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 50 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

3325. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уста-

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

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО 

ПОВОД НОВАТА 2001 ГОДИНА 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на каз-

ната затвор осудените лица: 
1. Хатсон Овен Гордон Ричард, 
2. Ѓорѓи Стојан Наковски, 
3. Цветко Борислав Димитриевски, 
4. Санде Ѓорѓи Сандев. 

II 
Делумно се ослободуваат од извршување на казна-

та затвор осудените лица: 
1. Џевит Назим Сулејмани, во траење од 4 месеци, 
2. Видан Ѓорѓи Ангелески, во траење од 6 месеци, 
3. Десанка Петруш Јовановска, во траење од 1 го-

дина, 
4. Насер Муамет Сали, во траење од 6 месеци, 
5. Сејдо Курдали Етемов, во траење од 6 месеци, 
6. Шаќир Курдали Етемов, во траење од 4 месеци, 
7. Усеин Ајдин Усеинов, во траење од 3 месеци, 
8. Звонко Ѓорѓија Богоески, во траење од 3 месе-

ци, 
9. Билал Асан Нухиу, во траење од 3 месеци, 
10. Велко Ѓорѓи Иванов, во траење од 2 месеци. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 07-1608 
22 декември 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-5085/1 Претседател 
18 декември 2000 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

3327. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и членовите 38 и 45 од За-
конот за судовите ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18 декември 2000 
година, донесе 

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

СУД ВО ТЕТОВО 

1. За претседател на Основниот суд во Тетово е из-
бран Џемајли Арифи, судија на Основниот суд во Те-
тово. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-5086/1 Претседател 
18 декември 2000 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

3326. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18 декември 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 избран Васил Грчев, советник за правни пра-
шања во АД "Македонски телекомуникации" РЦ 
Подружница Струмица.. 

3328. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја! од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18 декември 2000 година, донесе 

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

ДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР 

1. Од функцијата претседател на Основниот суд во 
Гостивар, се разрешува Ристо Анѓелкоски, по негово 
барање. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-5124/1 Претседател 
18 декември 2000 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 
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3329. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за су-
довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18 декември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 

НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУГА 

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Стру-
га, се разрешува Чедомир Нелоски, поради исполнува-
ње услови за старосна пензија. 

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

СОБРАНИЕ НА Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-5091/1 Претседател 
18 декември 2000 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

3330. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 6 од 

Законот за јавното обвинителство ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 80/92,19/93, 9/94 и 9/96), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18 декември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 

НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО 
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ОХРИД 

1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на 
Основното јавно обвинителство во Охрид, се разре-
шува Борис Димзов. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Маке дониј а". 

СОБРАНИЕ Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-5108/1 Претседател 
18 декември 2000 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

3331. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 31 точка 1 од 

Законот за јавното обвинителство ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 80/92,19/93, 9/94 и 9/96), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18 декември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 

НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО 
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО КАВАДАРЦИ 

1. Од функцијата заменик на јавниот обвинител на 
Основното јавно обвинителство во Кавадарци, се раз-
решува Ѓуро Стојановиќ, по негово барање. 

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

СОБРАНИЕ НА Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-5107/1 Претседател 
18 декември 2000 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

3332. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

"Службен весник на Република Македонија" бр. 
6/95), а во врска со Одлуката за определување бројот 

на судиите во основните судови ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 6/96), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 18 де-
кември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВ-

НИТЕ СУДОВИ ВО БИТОЛА, ГЕВГЕЛИЈА 
И КАВАДАРЦИ 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши избор на: 

- еден судија на Основниот суд во Битола, 
- еден судија на Основниот суд во Гевгелија и 
- еден судија на Основниот суд во Кавадарци. 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнува-

ат условите предвидени во член 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за зас-
новање на работен однос во орган на државната упра-
ва, кој е дипломиран правник со положен правосуден 
испит, кој ужива углед за вршење на судиската фун-
кција 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. 07-5053/1 Претседател 

18 декември 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

3333. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

"Службен весник на Република Македонија" бр. 
6/95), а во врска со Одлуката за определување бројот 

на судиите во апелационите судови ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 53/95), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 
декември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕ-
ЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ И НА АПЕЛА-

ЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на: 
- двајца судии на Апелациониот суд во Скопје и 
- еден судија на Апелациониот суд во Битола. 
2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнува-

ат условите предвидени во член 43 од Законот за судо-
вите (државјанин на Република Македонија,, кој ги ис-
полнува општите услови определени со закон за зас-
новање на работен однос во орган на државната упра-
ва, кој е дипломиран правник со положен правосуден 
испит, кој ужива углед за вршење на судиската фун-
кција и кој има работно искуство со потврдени резул-
тати на правни работи по полагањето на правосудни-
от испит над девет години), пријавите со потребните 
документи да ги поднесат до Републичкиот судски со-
вет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Од-
луката во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

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

СОБРАНИЕ Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-5052/1 Претседател 

18 декември 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 
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3334. 
Врз основа на членовите 42 и 44 од Законот за су-

довите ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18 декември 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО ШТИП 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на претседател на Апелациониот 
суд во Штип. 

2. Заинтересираните кандидати, судиите на Апела-
циониот суд во Штип, пријавите да ги поднесат до Ре-
публичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Ре-
публика Македонија . 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-5051/1 Претседател 

18 декември 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

3335. 
Врз основа на член 393 од Законот за безбедност 

на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 14/98), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 18 декем-
ври 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУ-
ВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕ-
НОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 
1. Во точка 2 алинеја 1 од Одлуката за разрешува-

ње и именување на претседател и членови на Репуб-
личкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиш-
тата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
33/99), наместо "Васе Манчев, пратеник во Собрание-
то на Република Македонија", треба да стои "Горанчо 
Трајков, пратеник во Собранието на Република маке-
донија". 

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

СОБРАНИЕ Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-5062/1 Претседател 

18 декември 2000 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

Стојан Андов, с.р. 

ЗЗЗб. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствена-

та заштита ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/91,4о/93 и 55/95), Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 18 декември 
2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ТЕТОВО 
Се дава согласност на одредбите на Статутарната 

одлука за измена и дополнување на Статутот на Јавна-
та здравствена организација-Медицински центар-Те-
тово, што ја донесе Управниот одбор на Јавната 
здравствена организација, на седницата одржана на 25 
мај 2000 година. 

СОБРАНИЕ Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-5058/1 Претседател 
18 декември 2000 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

3337. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена-

та заштита ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/91,46/93 и 55/95), Собранието на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 18 декември 
2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР 
"БОРКА ТАЛЕСКИ" - ПРИЛЕП 

1. Звонко Мирчески, пратеник во Собранието на 
Република Македонија, се разрешува од член на Уп-
равниот одбор на Јавната здравствена организација 
медицински центар "Борка Талески "-Прилеп. 

2. За член на Управниот одбор на Јавната здравс-
твена организација Медицински центар "Борка Тале-
ски "-Прилеп се именува Жарко Караџоски, пратеник 
во Собранието на Република Македонија. 

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

СОБРАНИЕ Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-5061/1 Претседател 
18 декември 2000 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

3338. 
Врз основа на член 84 и 88 од Законот за телеко-

муникации ("Службен весник на РМ" бр. 22/98-Пре-
чистен текст), член 36 став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
59/2000), а во врска со Одлуката за определување на 
висината на процентот на акциите на А Д за телекому-
никации "Македонски телекомуникации" наменети за 
продажба на стратешки инвеститор ("Службен весник 
на РМ" бр. 31/2000), Одлуката за образување Комиси-
ја за приватизација на АД за телекомуникации "Маке-
донски телекомуникации" во државна сопственост-
Скопје ("Службен весник на РМ" бр. 90/2000), Одлу-
ката за одобрување на текстот на договорите во врска 
со продажбата на акциите на Република Македонија 
во АД за телекомуникации "Македонски телекомуни-
кации "-Скопје ( Службен весник , на РМ" бр. 
107/2000), Владата на Република Македонија^ на сед-
ницата одржана на 21.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИТОР НА 

АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИ-
КАЦИИ "МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ" -

СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука за стратешки инвеститор на Ак-
ционерското друштво за телекомуникации "Македон-
ски телекомуникации "-Скопје, се определува Конзор-
циумот предводен од МАТАВ (унгарска подружница 
на ОеШсНе Тексош) вклучувајќи ги Соѕшо Те1со (по-
дружница на 1п1егАтепсап) и ЅоиФ Еаѕ1 Еигоре Ечш1у 
Рипс! (дел од Сорос групата и поткрепена од страна на 
ОР1С-агенција на Владата на САД). 

2. Стратешкиот инвеститор од точка 1 на оваа од-
лука купува 51% од акционерскиот капитал од постој-
ниот Јавен Телекомуникациски Оператор-Акционер-
ското друштво за телекомуникации "Македонски те-
лекомуникации" - Скопје. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 23-6099/1 Претседател на Владата 
21 декември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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3339. 
Врз основа на член 105, став 1, точка 1, член 106 од За-

конот за работните односи ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 80/93,3/94.14/95,53/97,59/97,21/98,25/2000 и 
34/2000) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 22.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН ИЗНОС ЗА 

СПОГОДБЕН ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС 
Член 1 

На вработените кај корисниците и корисници единки на 
Буџетот кои заклучно со 15. 01. 2001 година ќе се определат за 
спогодбен престанок на работен однос ќе им се исплати 
еднократен износ од 24 месечни плати, остварени во 
претходниот месец од денот на престанокот на работниот однос. 

Средствата за еднократен износ се исплатуваат од пред-
видените средства во Буџетот на Република Македонија за 
2000 година, раздел 09002, ставка 444, потставка 444219-
Реформа на Јавната администрација. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а 

ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија". 
Бр. 23-5945/1 Претседател на Владата 

22 декември 2000 година на Република Македонија, 
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3340. 
Врз основа на член 27 од Законот за просторно и урба-

нистичко планирање ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 4/96,28/97 и 18/99), министерот за транспорт 
и врски, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-

КОТ ЗА НАЧИНОТ И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ 
ИСПИТ ЗАДОБИВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА НОСИТЕЛ НА 

ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАШ1СТИтеИ ПЛАНОВИ 
Член 1 

Во Правилникот за начинот и програмата за полагање 
испит за добивање на лиценца за носител на изработување на 
урбанистички планови ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 4/97 и 86/99), во член 2, зборовите: 
"Министерството за урбанизам и градежништво", се 
заменуваат со зборовите: "Министерството за транспорт и 
врски . 

Член 2 
Во член 6, се додава нов став 3 кој гласи: 
"Ако кандидатот не го положи испитот, има право 

повторно да поднесе барање за полагање испит по изминати 
12 (дванаесет) месеци од денот на полагањето на испитот." 

ЧленЗ 
Во образецот, кој е составен дел на правилникот, 

зборовите: "Министерство за урбанизам и градежништво" се 
заменуваат со зборовите: "Министерство за транспорт и 
врски. 

Во истиот образец, зборовите: "Министерот за урба-
низам и градежништво", се заменуваат со зборовите: 
"Министерот за транспорт и врски". 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објаву-

вањето во Службен весник на Република Македонија". 
Бр. 10-8961 Министер, 

19 декември 2000 година Љупчо Балкоски, с.р. 
Скопје 

3341. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за тутунот 

("Службен весник на РМ" бр. 69/96 и 15/98), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕДИНСТВЕНИ МЕРИЛА ЗА ПРОЦЕНУВАЊЕ НА 

КВАЛИТЕТОТ НА СУРОВИОТ ТУТУН ВО ЛИСТ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат единствените мерила 
за проценување на квалитетот на суровиот тутун во лист од 
типовите: ориенталски ароматични тутуни, ориенталски до-
полнителни тутуни и крупнолисни тутуни, како и нивните ка-
рактеристики и класификација. 

Член 2 
Основните карактеристични особини на ориенталските 

ароматични тутуни се: ситнолисност, боја, ароматично^, ми-
ризливост, нежност и еластичност. 

ЧленЗ 
Основните карактеристични особини на ориенталски^ до-

полнителни тутуни, се: големина, нежност, еластичност, висока 
волуменозност (полнечка способност), помалку изразена арома-
тично^ пријатен вкус при пушењето и добра согорливост. 

Член 4 
Основните карактеристични особини на крупнолисните 

тутуни се: крупнолисноста, фина, нежна, еластична, содржај-
на и рапава ткаеница со нежно ребро и боја карактеристична 
за типот. 

Член 5 
Ориенталските ароматични тутуни ги опфаќаат следните 

типови: "Прилеп", "Јака" и "Дебел со нивните сорти со дол-
жина на листовите до 20 см. 

Ориенталните дополнителни тутуни ги опфаќаат след-
ните типови: 

- "Прилеп", "Јака" и "Цебел" со нивните сорти со должи-
на на листовите над 20 см; 

- Полуориенталскиот тип на тутун го опфаќа типот "От-
ља" со неговите сорти. 

Крупнолисните тутуни ги опфаќаат следните типови ту-
тун: "Вирџинија" и "Берлеј" со нивните сорти. 

Член 6 
Одредбите на овој правилник се однесуваат само на исуше-

ните матични листови на суровиот тутун, а не и на филизот. 
Член 7 

Тутунот од примарниот производител се проценува и отку-
пува во сурова состојба (неферментирана состојба). 

Проценката се врши на тутунски листови средени според ин-
серцијата (бербата), особините на ткаеницата на листот, тојата и 
степенот на изразените мани и оштетувања. 

Средениот тутун, според став 2 на овој член, се откупува во 
производителски бали и се проценува со една класа. 

Член 8 
Суровиот тутун во лист што се откупува треба да содржи 

до 16% апсолутна влага, а тутун со апсолутна влага од 16 до 
20% ќе се проценува за една класа пониска, а утврдената 
влажност ќе се одбие од бруто тежината, а суровиот тутун во 
лист кој содржи преку 20% апсолутна влага, а особено веш-
тачки блажениот тутун, не се проценува. 

Суровиот тутун во лист од крупнолисните типови тутун, 
со неисушени главни ребра не се проценува. 

Член 9 
Содржината на песокот и другите страни примеси што се 

утврдуваат со вештачење или мерење, се одбиваат од бруто 
тежината на тутунот. 

Член 10 
Тутуните заразени или оштетени од мувла, без оглед да-

ли оштетувањето се гледа или само се осетува со мирисот, се 
проценуваат како мувлосани тутуни. 

Член И 
Тутуните оштетени од ниски температури не се проценуваат. 

Член 12 
Тутуните механички оштетени се проценуваат според 

степенот на оштетеноста. 
Член 13 

Оштетеноста на лисната ткаеница кај тутуните како пос-
ледица од болести, штетници и дефекти при сушењето се из-
разува во проценти. Проценката на тутунот се врши според 
степенот на оштетеност. 

Член 14 
Со мерилата за класификација на тутунот се утврдува класа-

та на тутунот врз основа на следните показатели: 
- инсерција (берба) на листовите, 
- големина (должина) на листовите, 
- боја на листовите, 
- ткаеница, 
- содржајност, 
- миризливост, 
- мани и оштетувања на листот. 

Член 15 
При откупот на суровиот тутун во лист, ако инсерциите и 

класите се измешани, тутунот се проценува по најниската 
класа на листовите што се наоѓаат во балета. 

Член 16 
При врзувањето на јарма балите се користи материјал 

направен исклучиво од коноп, јута или памук. 
Член 17 

Утврдувањето на квалитативни^ својства на суровиот 
тутун во лист се врши органолептички. 

Член 18 
Класификацијата на суровиот тутун во лист се врши спо-

ред Мерилата за проценување на квалитетот на суровиот ту-
тун во лист дадени во прилозите од број 1 до 5 кои се соста-
вен дел на ОВОЈ правилник. 

Член 19 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник прес-

танува да важи Правилникот за единствени мерила за проце-
нување на квалитетот на суровиот тутун во лист ("Службен 
весник на РМ" бр. 38/97). 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на обја-

вувањето во "Службен весник на Република Македонија". 
Бр. 08-9856/1 Министер, 

6 декември 2000 година Марјан Горчев, с.р. 
Скопје 
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3342. 
Врз основа на член 10 став 3 од Законот за семен-

ски материјал, саден материјал и материјал за размно-
жување, признавање, одобрување и заштита на сорта 
("Сл. весник на РМ" бр. 41/2000), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕТО И РОКОТ ЗА ДОСТАВУВА-
ЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ, САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

И МАТЕРИЈАЛ З А РАЗМНОЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува пријавувањето и ро-

кот за доставување на извештај на производството на 
семенски материјал, саден материјал и материјал за 
размножување. 

Член 2 
Производителите на семенски материјал, саден ма-

теријал и материјал за размножување, пријавувањето 
на производството го вршат со: 

1. Пријава за производство на семенски материјал 
и саден материјал (од кртоли и луковици), кај поле-
делските, градинарските и хортикултурните растенија 
во која се внесува: 

- горе на левата страна на пријавата е отпечатено 
Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство - Управа за семе и саден материјал - Скопје; 

- горе на десната страна името на производителот; 
- во средината е отпечатено: Пријава за производ-

ство на семенски материјал, (од кртоли и луковици) 
кај поледелските, градинарските и украсивте растени-
ја во . . ^ година; 

- под називот на пријавата во табела се запишуваат 
податоци за: редниот број, видот на растението, видот 
на семенскиот материјал, саден материјал и материјал 
за размножување, тип-сорта, категорија, површина во 
ха, предпосев, место-парцела, потекло на семенскиот 
материјал, садниот материјал и материјалот за раз-
множување, уверение за стручен преглед, број и дата, 
декларација број и дата; 

- доле на левата страна, дата и место: во средината 
место за печат и доле на десната страна стручно лице-
потнис. 

2. Пријава за производство на лозов саден матери-
јал и материјал за размножување во која се внесува: 

- горе на левата страна на пријавата е отпечатено 
Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство - Управа за семе и саден материјал - Скопје; 

- горе на десната страна името на производителот; 
- во средината е отпечатено: Пријава за производ-

ство на лозов саден материјал и материјал за размно-
жување во „ „ година; 

- под називот на пријавата во табелата се запишу-
ваат податоци за: редниот број, видот на садниот мате-

ријал и материјалот за размножување, подлога, сорта, 
тип, селекција, количина (број), место и парцела, пот-
екло на садниот материјал и материјалот за размно-
жување, уверение за оматиченост, уверение за стру-
чен преглед, број и дата, декларација број и дата; 

- под табелата се заокружува еден од наведените 
броеви: 

1) неожилени резници; 2) ожилени резници; 3) ок-
ца-калем и 4) лозни калеми. 

- доле на левата страна дата и место; во средината мес-
то за печат и доле на десната страна стручно лице-потпис. 

3. Пријава за производство на семенски материјал, 
саден материјал и материјал за размножување од 
сто Петровски ТП ул. "Јабланица" бр. 

- горе на левата страна на пријавата е отпечатено 
Министерството за земјоделство, шумарство и водос-
топанство - Управа за семе и саден материјал - Скопје; 

- горе на десната страна името на производителот; 
- во средината е отпечатено: Пријава за производ-

ство на семенски материјал, саден материјал и матери-
јал за размножување од овошни растенија во „ „ . го-
дина; 

- под називот на пријавата во табелата се запишу-
ваат податоците за редниот број, видот на семенскиот 
материјал, садниот материјал и материјалот за раз-
множување; типот - сортата; подлога, количина (број), 
место и парцела, потекло на семенскиот материјал, 
садниот материјал и материјалот за размножување, 
уверение за оматиченост, уверение за стручен прег-
лед, број и дата, декларација број и дата. 

- Под табелата се заокружуваат еден од наведени-
те броеви: 1) калемени садници; 2) ожилени резници; 
3) изданоци: 4) избојци; 5) семеници (орев); 6) розета 
од јагоди; 7) окулати; 8) семе: 9) калем гранки и 10) 
материјал добиен со микроразмножување. 

- Доле на левата страна дата и место; во средината 
место за печат и доле на десната страна стручно лице-
потнис. 

Член 3 
Пријавите од член 2 точка 1, 2 и 3 се дадени во об-

разец 1,2 и 3, кои се составен дел на ова упатство. 

Член 4 
Производителот доставува извештај за произведе-

ните количини на семенски материјал, саден матери-
јал и материјал за размножување во рок од 30 дена од 
нивното прибирање. 

Член 5 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 08-9390/1 Министер, 
23 ноември 2000 година Марјан Ѓорчев, с.р. 

Скопје 
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ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ 
И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД Н А П Е Н З И С К О Т О И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ Н А МАКЕДОНИЈА 

41. 
Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 

10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 80/93, 
14/95,71/96,32/97 и 24/2000), Управниот одбор на Фон-
дот на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 18.12.2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ПЕРИОДОТ 

ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2000 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основи/ците на 

осигурување според кои се пресметува и плаќа придо-
несот за пензиско и инвалидско осигурување за обврз-
ниците на данок од приход од земјоделска дејност на 
кои земјоделската дејност им е единствено занимање 
(во натамошниот текст: индивидуални земјоделци). 

Член 2 
Индивидуалните земјоделци, заради пресметување 

и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско 
осигурување се распоредуваат во основици на осигу-
рување според висината на катастарскиот приход и 
тоа: 

Реден број Катастарски Месечна основица 
приходи на осигурување 

(во денари) 

1. До 400,00 3.104,00 
2. од 400,01 до 900,00 4.941,00 
3. од 900,01 до 2.000,00 5.640,00 
4. од 2.000,01 до 4.500,00 6.268,00 
5. од 4.500,01 до 7.000,00 6.893,00 
6. Над 7.000,01 7.522,00 

Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат по сопствен 

избор да се определат да плаќаат придонес за пензис-
ко и инвалидско осигурување на повисока основица на 
осигурување, 

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да 
плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигуру-
вање на повисока основица на осигурување должни се 
до 31 март во тековната година да поднесат писмено 
барање до органот за јавни приходи во општината. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија", 
а ќе се применува од 1 октомври заклучно со декем-
ври 2000 година. 

Бр. 02-5582/1 
18 декември 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Управниот одбор, 

д-р Марика Јорданова, с.р. 

42. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување ("Службен весник на 
Р Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 32/97 и 24/00) и 
член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија ("Службен 
весник на Р. Македонија" бр. 50/94 и 34/95), Управниот 
одбор на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
18.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 

КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО СПЕЦИЈАЛНИОТ 

ЗАВОД "ДЕМИР КАПИЈА" 

Член 1 
Во Специјалниот завод "Демир Капија", од Демир 

Капија како работни места на кои стажот на оси-
гурување се смета со зголемено траење, во смисла на 
член 125 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување, се утврдуваат следните: 

1) лекар 12/15 месеци 
2) медицинска 12/15 " 

сестра 
(главна 

медицинска 
сестра) 

3) неговател 12/16 
4) чистачка 12/15 
5) перачка" 12/14 

крпачка 
6) дефектолог 12/15 " 
7) инструктор 12/15 " 
8) воспитувач 12/15 
9) социјален 12/15 

работник 
10) физиотерапевт.... 12/15 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните 
места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од де-
нот од кога се распоредени на тие работни места, под 
услов за тој период да се плати додатниот придонес за 
стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење. 

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Фактичката состојба за работниците што се распо-

редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдуваат Комисијата, составена од по еден претс-
тавник на Стручната служба на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, на рабо-
тодавецот и на органот на управата надлежен за рабо-
тите на инспекцијата на трудот. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Р Македони-
ја". 

Бр. 02-5575/1 Претседател 
18 декември 2000 година на Управниот одбор, 

Скопје д-р Марика Јорданова, с.р. 
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43, 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување ("Сл. весник на РМ" бр. 
80/93, 3/94,14/95,71/96, 32/97 и 24/00) и член 35 од Ста-
тутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 50/94 и 
34/95), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 18.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 

КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ФЗЦ "11 ОКТОМВРИ" -

КУМАНОВО 

Член 1 
Во ФЗЦ "И Октомври", од Куманово како работ-

ни места на кои стажот на осигурување се смета со 
зголемено траење, во смисла на член 125 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување, се утврду-
ваат следните: 

Р.Е. ВАЛАВНИЦА З А ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ 
"АГУСТАЖА" 

1) сменоводител 12/13 месеци 
2) ракувач на машина 12/14 " 
3) ракувач на преса 12/13 " 
4) помошник работник 12/14 " 

Р.Е. ВАЛАВНИЦА З А ЦЕВКИ И ПРОФИЛИ 
"ПОВРШИНСКА ЗАШТИТА - ЦИНКАРА" 

сменоводител 12/13 месеци 
2) ракувач на печка-ложач 12/14 
3) ракувач - сечач на навој 12/13 
4) крановодител 12/13 
5^ неутрализатор 12/14 
6) помошник работник на печка 12/14 
7) чистач 12/13 

Р.Е. ВАЛАВНИЦА З А Ц Е В К И И ПРОФИЛИ 
"МУ ФАРА" 

1) ракувач на печка и уред за 
бајцување 12/13 месеци 

2) крановодител-бајцер 12/13 " 
3) помошник работник 12/13 " 

Р.Е. ВАЛАВНИЦА З А НАДОЛЖНО ЗАВАРЕ-
Н И Ц Е В К И 

12/14 месеци 
12/14 " 

утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник на Стручната служба на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на работо-
давецот и на органот на управата надлежен за работи-
те на инспекцијата на трудот. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Р. Македони-
ја". 

Бр. 02-5576/1 
18 декември 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Управниот одбор, 

д-р Марика Јорданова, с.р. 

декапер 
2) крановодител на декапирање 

СЕКТОР З А Т Е Х Н И Ч К А КОНТРОЛА 
1) контролор за цинкара 12/13 месеци 
2) контролор мерач (шифра 503212005) 12/13 " 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните 
места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од де-
нот од кога се распоредени на тие работни места, под 
услов за тој период да се плати додатниот придонес за 
стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење. 

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

претпријатието, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Фактичката состојба за работниците што се распо-

редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4342/2000, на регистарска влошка бр. 02032089?-8-
09-000, го заниша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за услуги, производство и промет на го-
лемо и мало РБЕТЕН СТОЛБ Свете ДООЕЛ ул. "Лу-
ка Геров" бр. 52, Скопје. 

Се основа со изјава од 20.06.2000 година. 
Основач на Друштвото е Свете Ристовски од Скоп-

је, ул. "Железничка" бр. 20-а. 
Дејности: 22.24, 30.01, 30.02, 31.62, 32.10, 33.10, 33.20, 

33.10/2, 33.20, 35.43, 36.12, 45.11, 45.21, 45.22, 45.24, 
45.25, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 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, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 61.62, 61.63, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 67.13, 70.11, 
70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 
72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 
74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 
74.82, 74.84, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, комисиона продаж-
ба, консигнациона продажба. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешнотрговскиот промет е Свете Ристовски -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4342/2000. (28702) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4404/2000, на регистарска влошка бр. 02032101 ?-6-
09-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на ТП Сендвичара П И Т А ПЕТРОВСКИ 903 Ру-
бин Ристо Петровски ТП ул. "Јабланица" бр. 16-б, 
Скопје. 

Основач: Рубин Петровски од Скопје, ул. "Јаблани-
ца" бр. 16-б. 

Назив: Сендвичара ПИТА ПЕТРОВСКИ 903 Рубин 
Ристо Петровски ТП. 

Седиште: ул. "Јабланица" бр. 16-б, Скопје. 
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Управител со неограничени овластувања Рубин 
Петровски од Скопје, ул. "Јабланица" бр. 16-6. 

Дејности: 55.30 - угостителски објекти за исхрана, 
55.30/1 - ресторани и гостилници (без соби за сместу-
вање), 55.30/2 - услуги на други угостителски објекти. 

Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-
нец истапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-
нец одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4404/2000. (28703) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 756/2000, на регистарска влошка бр. 020257427-8-
09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за инженеринг, услуги и трговија 
СКАНДИ Милорад ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Алекса 
Демниеви" бр. 48, Скопје. 

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 
45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 51.35, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.19, 
51.47, 51.51, 51.70, 51.42/1, 51.31, 51.54, 51.53, 51.56, 
51.13, 52.51, 52.24, 52.25, 52.12, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.44/2, 52.45, 52.46, 55.30/1, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
65.12/3, 74.12, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 
74.20/5, 74.30, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, реекспорт. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
756/2000. (28704) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 4141/2000, на регистарска влошка бр. 02030062?-3-
03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговско друштво со ЗТД на Друштвото за произ-
водство, промет и услуги И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л ФУД 
БАЗАР, Интер Американ и други експорт-импорт, 
ДОО ул. "15 Корпус" бр. 2 ЈЦС Фершпед, Скопје. 

Основачи на друштвото се: Интер-Американ Комо-
дитис ЦО 645, Пацерс вуд ЦТ-Лауренсвиле Атланта, 
Џорџија САД. 

Друштво за производство и промет ПРОМЕС Ќосев 
Ѓорѓи и други ДОО, ул. "Александар Македонски" бб, 
Скопје. 

Друштво за производство, трговија и услуги ЦЕН-
ТРОКООП Љупчо и други ДОО увоз-извоз, ул. "15 
Корпус" бр. 2 ЈЦС Фершпед Скопје. 

Друштвото ќе ги врши следниве дејности: 01.21, 
01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 
01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 05.01, 05.02, 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, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 
15.83,15.84,15.85,15.86,15.87, 15.88,15.89,15.91, 15.92, 
15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 
17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 
17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 
17.71,17.72,18.10,18.21, 18.22, 18.23, 18.24,18.30, 19.10, 
19.20,19.30, 50,10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 
51.11, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.63, 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, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.10, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 60.30, 61.10, 61.20, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 
63.21,63.22,63.23,63.30,63.40,74.82,74.84. 

Во надворешната трговија Друштвото ќе врши: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-

решна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, шпедиција и консигнациони складишта, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги и 
малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и 
СР Југославија. 

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

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

За управител без ограничување се именува лицето 
Тале Булинг. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4141/2000. (28705) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 7094/99, на регистарска влошка бр. 020192687-8-01-
ООО, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштвото за трговија и услуги 8 АПРИЛ-1 Славица 
ДООЕЛ Скопје, ул. "Боро Менков" бр. 3/4-12. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.63, 51.16, 
51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.41, 51.70, 74.84, 74.12, 51.11, 
51.33,74.14. 

Дејности во надворешна трговија: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, консигнациони работи, 
комисиони работи, реекспорт и шпедиција. 

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

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

Управител на Друштвото е Славица Вајгалеска, кој 
го застапува и претставува Друштвото во внатрешни-
от и надворешниот трговски промет без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7094/99. (28706) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 3052/2000, на регистарска влошка бр. 020318197-8-
01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото 
за трговија на големо и мало и услуги ВТ КОМПАНИ 
Вики ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Ленинова" бр. 
60/1-18. 

Содружник и управител: Ташкова Вики од Скопје, 
ул. "Ленинова" бр. 60/1-18. 

Дејности: 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, 51111, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 51.21, 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, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, 
65.12/3, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи, 
застапување и посредување на странски фирми, реек-
спорт и компензација, комисиони и консигнациони ра-
боти, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција, малограничен промет со соседните 
земји. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со це-
лиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3052/2000. (28707) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4444/2000, на регистарска влошка бр. 
020321077-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДОО на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ТАМАРА ДОО увоз-извоз Скопје, 
ул. "Јуриј Гагарин" бр. 896. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 
15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1,50.40/2,50.40/3,50.40/4,51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42,52.43,52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.2,1, 
60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и пос-
редување, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација, ко-
мисиона продажба. 

Во правниот промет Друштвото настапува во свое 
име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет Друштвото од-
говара со целокупниот имот. 

Магдалена Гурчевска - управител без ограничува-
ње во внатрешен промет. 

Магдалена Ѓурчевска - управител без ограничува-
ње во надворешен промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4444/2000. (28708) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2761/2000, на регистарска влошка бр. 
020290967-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ИНЖЕНЕРИНГ 5 Измит ДООЕЛ увоз-извоз 
с. Бросец, Шипковица. 

Дејности: Градежништво, 45.1, 45.11, 45.12, 45.2, 
45.21,45.21/1,45.21/2,45.22,45.23,45.24,45.25. 

Инсталатерски работи, 45.31,45.32,45.33,45.34. 
Завршни работи, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 

45.50. 
Надворешниот трговски помет, 51.53. 
Друштвото во правниот промет со трети лица ис-

тапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица Друштвото одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Измит Амети - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2761/2000. (28709) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4295/2000, на регистарска влошка бр. 
020322817-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишување на ТП Угостител ЗЛАТНА-9 ТП Сабри 
Бафќар Бафтиари с. Чегране-Чегране. 

Угостител ЗЛАТНА-9 ТП Сабри БафќарБафтија-
ри с. Чегране - Чегране. 

Седиште: с. Чегране-Чегране. 
Основач: Сабри Бафтиари од с. Чегране-Гости-

вар. 
Дејности: 55.30/1,55.30/2,55.40. 
Во свое име и за своја сметка, одговара со целиот 

свој имот лично. 

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

4295/2000. (28710) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4280/2000, на регистарска влошка бр. 
02030078?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за транспорт, трговија и ус-
луги ЕЛИТА-ХОЛДИНГ Сеат ДООЕЛ експорт-им-
порт, Скопје, ул. "Стојна Стефкова" бр. 106. 

Дејности: 51.19,51.21,51.31,51.32, 51.33,51.34,51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51 „43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 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, 
52.60, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.11, 55.52, 15.40, 1531, 
15.33,15.81/1,20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60,21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 7210, 
72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, посредување 
и застапување во прометот со стоки и услуги, реек-
спорт, малограничен промет со СР Југославија, Р Ал-
банија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници во друмскиот сооб-
раќај, изведување на градежни работи во странство, 
туристички работи во странство, меѓународна шпеди-
ција, неограничени овластувања, целосна одговор-
ност. . 

Лице овластено за застапување е Меховиќ Сеат -
управител без ограничување. 

Основач на Друштвото е Меховиќ Сеат. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

4280/2000. (28711) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 735/2000, на регистарска влошка бр. 
020284307-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за транспорт, промет и услуги ТАЈРИС 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ Ристе ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. "Првомајска" бр. 15-1/40. 

Основач: Димоски Ристе од Кичево, ул. "Ѓорче 
Петров" бр. 2. 

Управител: Димоски Ристе. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 

50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51,55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 
71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.13, 74.40, 74.82, 
74.83,74.84. 

Надворешнотрговски дејности: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, туристички 
услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција, реекспорт. 

Внатрешнотрговски дејности: 01.21, 01.22, 01.23, 
01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 05.02, 15.11,15.12, 15.13, 15.20, 
15.31,15.33,15.32,15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15,61, 
15.62,15.71,15.72,15.81/1,15.81/2,15.82/2,15.82/1,15.83, 
15.84,15.85,15.86,15.87,15.88, 15.89,15.91, 15.92, 15,93, 
15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 
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17.12,17.13,17.14,17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 
17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 
20.20, 20.30, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 
21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 
22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 28.73, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 
36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 
72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 
74.84. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
735/2000. (28723) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3941/2000, на регистарска влошка бр. 
02032210?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за транспорт, шпедиција, производство, 
трговија и услуги БТЦ-АГРО Димитар ДООЕЛ ек-
спорт-импорт Неготино, ул. "Ленинова" бр. 40. 

Друштвото за транспорт, шпедиција, производ-
ство, трговија и услуги БТЦ-АГРО Димитар ДООЕЛ 
експорт-импорт Неготино, со седиште на ул. "Ленино-
ва" бр. 40, Неготино е основано од страна на основа-
чот Димитар Крстев од Неготино, со стан на ул. "Ле-
нинова" бр. 40. 

Дејности во внатрешниот трговски промет се: 
45.21/2, 45.22, 45.32, 45.34, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.18, 
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, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44, 52.41, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 
52.50, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12,63.21, 63.30,63.40,74.20/2,74.20/3,74.84. 

Дејности во надворешното трговско работење се: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, инже-
неринг (инвестициони работи во странство), малогра-
ничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Ју-
гославија, превоз на стоки и патници во меѓународен 
друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, услуги во 
меѓународниот транспорт на стоки, меѓународен тран-
спорт на стоки, застапување на странски фирми, пос-
редување во областа на прометот на стоки и услуги, 
комисионо работење, компензациска трговија, трго-
вија на консигнација. 

Друштвото во внатрешното и надворешното тр-
говско работење ќе го застапува управителот, со неог-
раничени овластувања. Управител на Друштвото е ли-
цето Димитар Крстев од Неготино, со стан на ул. "Ле-
нинова" бр. 40. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3941/2000. (28724) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4467/2000, на регистарска влошка бр. 
02032187?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
запишувањето на ТП Марина Зоран Станковиќ Кафе-
бар ВИНГС Скопје, бул. "Партизански одреди" 155 
лок. 10, Скопје. 

Основач: Марина З.Станковиќ од Скопје, ул. 
"Исаија Мажовски" бр. 34/1-13. 

Дејности: 55.30/1,55.30/2,55.40. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет ТП од-

говара со лично со сиот свој имот лично. 
Марина З.Станковиќ - управител без ограничува-

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

4467/2000. (28725) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4560/2000, на регистарска влошка бр. 
02032270?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
ТП Продажба на стоки на мало С И р И Н ТП Сибино-
виќ Милан Јонка бул. "Јане Сандански" бр. 12/6-30, 
Скопје. 

Трговец поединец: Сибиновиќ Јонка од Скопје, 
бул. "Јане Сандански" бр. 12/6-30 Скопје, со пријава од 
29.06.2000 год. 

Дејности: 52.11,52.21,52.22,52.23,52.24,52.25,52.26, 
52.33,52.47. 

Во правниот промет со трети лица трговецот пое-
динец истапува во свое име и за своја сметка со неог-
раничени овластувања. 

За преземените обврски во правниот промет Трго-
вецот поединец одговара лично со целокупниот имот. 

Со деловниот потфат на Трговецот поединец ќе 
управува како прв управител лицето Сибиновиќ Јон-
ка, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4560/2000. (28726) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3243/2000, на регистарска влошка бр. 
02028515?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец-поединец ТП Авто-такси РИ-
АД К О М П А Н И ТП Фетах Зибер Муртезани с. Грчец 
Сарај. 

Дејности: 60.22 - такси превоз, 60.21 - превоз на 
патници во друг копнен сообраќај, линиски, 60.23 -
превоз на патници во другиот друмски сообраќај, сло-
боден, 60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај. 

Основач и управител Фетах Муртезани од с. Грчец 
Скопје. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
одговара со целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3243/2000. , (28727) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4154/2000, на регистарска влошка бр. 
02029966?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, промет и 
услуги С+Н Валентина ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Боривоје Милошевски" бр. 1/4. 

Основач на Друштвото: Стојановска Валентина 
ул. "Боривоје Милошевски" бр. 1/4. 

Управител на Друштвото: Стојановска Валентина, 
Скопје. 

Дејности на внатрешнотрговско работење: 17.30, 
17.40/1,17.40/2,17.51,17.52,17.53,17.54/1,17.54/2,17.60, 
17.71, 17.72,18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 28.52, 
36.50, 36.63, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.3, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 5 1 . ^ 1 . 3 7 , 5 1 4 1 ^ , 4 2 , 
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51.45, 51.47, 51:54, 51.55, 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, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/2, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 71.34, 74.40, 
74.81,74.82,74.84,92.33,92.34,93.02,93.05. 

Дејности во надворешнотрговско работење: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, вршење на 
стопански дејности во странство, унапредување на 
увоз на стоки и услуги, принремен увоз и извоз, услуги 
во надворешнотрговски промет, компензациони рабо-
ти, меѓународен транспорт на стоки. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4154/2000. (28728) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4432/2000, на регистарска влошка бр. 
02032090?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, 
производство и услуги СЕН-СИЈ1 КОМЕРЦ Ќани ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје, ул."377" бр. 13, Скопје. 

Основање на ДООЕЛ. Фирма: Друштво за тргови-
ја, производство и услуги СЕН-СИЛ КОМЕРЦ Ќани 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје. Седиште: ул. "377" 
бр. 13, Скопје. Основач: Ќани Саит од Скопје, ул. 
"377" бр. 13. 

Друштвото се основа на неопределено време. 
Предмет на работење: 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 29.40, 35.41, 35.42, 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, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.54, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.56, 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, 52,44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 
65.12/3, надворешна трговија со прехранбени произво-
ди, надворешна трговија со непрехранбени производи.. 

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

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

За управител со неограничени овластувања, однос-
но лице овластено за застапување на Друштвото во 
вршење работи на надворешнотрговскиот промет со 
неограничени овластувања, се именува Ќани Саит од 
Скопје, ул. "377" бр. 13. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4432/2000. (28729) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4082/2000, на регистарска влошка бр. 
020299497-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ГЛОРИСТЕФ Никола ДООЕЛ експорт-им-
порт Скопје, ул. "Бранислав Нушиќ" бр. 12/1-6, Скоп-
је. 

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 
20.51, 45.21/1, 45.21/2, 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, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.47, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.47, 
52.48, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 65.12/3, 74.40, 
74.84,93.05,45.31,63.40. 

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

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица Друштвото одговара со целокупниот имот. 

Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет 
Друштвото го застапува Никола Трајков - управител 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4082/2000. (28730) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 931 се запишува здружението на граѓа-
ни "Здружение на наставници по историја во Р. Маке-
донија" со седиште во Скопје - Институт за историја -
Филозофски факултет, бул."Крсте Мисирков" бб. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател проф.др. Михајло Миноски од 
Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на помагање и развој на наставата, стручно и 
методско усовршување (обука) на наставниците по ис-
торија, информирање за искуствата, методите и тех-
никите на обуката по историја, ја помага размената на 
достигнувањата меѓу наставниците и професорите, 
организира собири, семинари, дебати за унапредување 
на наставата по историја, соработува со соодветни зд-
руженија по историја во Еворпа и надвор неа, како и 
ги следи и применува: националните, еворпските и оп-
штите достигнувања во обуката по историја. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 29.11.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг.бр. 1148/00. 
(47174) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 925 се запишува здружението на граѓа-
ни "Орел" со седиште во Скопје, ул."8 Ударна Брига-
да" бб. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Игор Миќев од Свети Николе. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на заштита и унапредување на правата на де-
цата, помош на деца без родители, помош на самохра-
ни родители, борба против пороците на современото 
живеење (наркоманија, алкохолозам, никотинизам и 
сл.), организирање на заеднчки проекти, трибини, нау-
чни советувања и форуми, концерти, изложби, спорт-
ски манифестации и друго како и соработка со орга-
низации, институции и здруженија од хуманитарен, на-
учен, културен, спортски и образовен карактер. 

Здружението на граѓани стекнува својство на пра-
вно лице и може да започие со работа од 20.11.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг.бр. 1154/00. 
(47177) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 917 се запишува здружението на граѓа-
ни "Здружение на албански издавачи" Скопје, со се-
диште во Скопје, ул."Рифат Бурџевиќ" бр. 58. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Азам Даути од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на унапредување и развиток на издавачката 
дејност и албанските издавачи во Р.Македонија, сора-
ботка со организации и друштва со кои имаат блиска 
или слична активност, како и организирање на триби-
ни, предавања, семинари и конференции со теми од 
областа на издаваштвото, културата по пат на госту-
вања на личности како од Македонија така и од стран-
ство. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 13.11.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг.бр. 1144/00. 
(47180) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 921 се запишува здружението на граѓа-
ни Здружение за развој на планинските региони 
чМакмонтана" со скратено име "Макмонтана" Ско-
пје, со седиште во Скопје, бул."Александар Македон-
ски" бб. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Александар Андоновски. 
' Работата и активностите на здружението ќе се од-

несуваат на изразување, промоција и заштита на кул-
турните, економските и научните интереси на населе-
нието од планинските региони во Р.Македонија, запо-
знавање (информирање) и влијание врз јавното мис-
лење за проблемите на планинските региони во Р.Ма-
кедонија како и развој на меѓународна соработка за 
редуцирање на нееднаквостите помеѓу планинските 
региони од Република Македонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 16.11.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг.бр. 1126/00. 
(47181) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 922 се запишува здружението на граѓа-
ни Фестивал на детски, народни и забавни мелодии 
"Нота Фест" Скопје, со скратено име Ф.Д.Н.З.М. 
"Нота Фест" - Скопје, со седиште во Скопје, ул."Сера-
ва" бр. 13-а. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Мевљан Таири од Скопје. . 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развивање и унапредување на уметничка-
та дејност, а посебно во областа на музичката уметно-
ст, омасовување на музичката уметност, соработка со 
соодветни здруженија во земјата и надовр од неа, ор-
ганизирање на фестивали еднаш годишно како и орга-
низирање на семинари, советувања, курсеви, разгово-
ри, колективни состаноци и други стручни собири. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 07.11.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг.бр. 1149/00. 
. (47182) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 912 се запишува здружението на граѓа-
ни Клуб на оратори со скратено име К О со седиште 
во Скопје на Правниот факултет, при Унивезитетот 
"Св. Кирил и Методиј", бул."Крсте Мисирков" бб. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Марија Ристеска од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на откривање, поттикнување, анимирање, 
обучување и афирмирање на идните потенцијални ре-
чи ори, поттикнување и развој во есеистиката и говор-
ништвото, афирмирање на младиот човек во сферата 
на општествениот живот, организирање на реторски 
натпревари, семинари, симулации и дискусиони групи 
како и организирање на средби и меѓународни конгре-
си, во земјата и во странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 07.11.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг.бр. 1142/00. 
(47187) 

Во ,регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 895 се запишува здружението на граѓа-
ни Организација на жените на општина Кисела Вода 
со скратено име ОЖОКВ со седиште во Скопје, ул. 
"Васил Ѓоргов" бб барака бр. 2. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Периќ Артемис од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на создавање на поволни услови за оствару-
вање на организиран пристап за постојана активност 
на жените на општина и републиката, обезбедување 
на соодветна застапеност на жената во сите сфери на 
јавниот живот во општината и државата, негување и 
афирмирање на културата на жинеење на жената и се-
мејството како и иницирање и остварување на меѓуоп-
штинска соработка. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 31.10.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Зг.бр. 1011/00. 
(47179) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 98 се запишува подружница во Репуб-
лика Македонија на странската организација Доркас 
Аид Интернационал со седиште во Андијк - Холанди-
ја. 

Седиштето на подружницата на странската орга-
низација Доркас Аид Интернационал е во Скопје, ул. 
"Ловќенска" бр. 33. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружница-
та на странската организација Доркас Аид Интерна-
ционал од Холандија во Р Македонија е г-дин Киарл 
Дејвид Фрејзер - канадски државјанин. 

Работата и активностите на подружницата на стра-
нската организација Доркас Аид Интернационал од 
Холандија во Р. Македонија, ќе се однесуваат на спро-
ведување на економски и продуктивни активности за 
помош на најзагрозените луѓе во земјата, спроведува-
ње на структурно развојни проекти, социјални и меди-
цински активности како и помагање на проекти од об-
ласта на земјоделството, здравството и домувањето, 
давање помош во храна, облека и лекови во Р.Македо-
нија. 

Подружницата на странската организација Доркас 
Аид Интернационал од Холандија стекнува својство 
на правно лице и може да започне со работа од 
16.11.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, СО.бр. 15/00. 
(47176) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 97 се запишува подружница во Репуб-
лика Македонија на странската организација Меѓуна-
роден Борд за истражувања и размена инц - ИРЕКС 
Про Медна, со седиште во Вашингтон, Њу Џерси, 
САД. 

Седиштето на подружницата на странската орга-
низација Меѓународен Борд за истражувања и разме-
на инц - ИРЕКС Про Медна е во Скопје, бул."ВМРО" 
бр. 1-5/20. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружница-
та на странската организација Меѓународен Борд за 
истражувања и размена инц - ИРЕКС Про Медна од 
САД во Р Македонија е г-дин Џон Антони Сомерс -
државјанин на САД. 

Работата и активностите на подружницата на стра-
нската организација Меѓународен Борд за истражува-
ња и размена инц - ИРЕКС Про Медна од САД во Р. 
Македонија, ќе се однесуваат на координирање на раз-
војот на професионалниот тренинг и подршка на на-
предното истражување и соработка помеѓу САД и 
земјите на кои им е потребна помош во соработка со 
партнери од областа на корпоративните медиски и 
приватни фондации, ИРЕКС спонзорира програми за 
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иапредии истражувања, меѓународни конференции, 
семинари и компаративна анализа, ја потекнува врс-
ката на соработка помеѓу унинерзитетите, професио-
нални и граѓански асоцијации како и помагање на про-
фесионалните соработници да развијат нови пристапи 
во нивните интелектуални, социјално, економски и по-
литички средини и зголемување на регионалните кор-
поративни и медиски истражувања. 

Подружницата на странската организација Меѓу-
народен Борд за истражувања и размена инц - ИРЕКС 
Про Медна од САД стекнува својство на правно лице 
и може да започне со работа од 16.11.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, СО.бр. 17/00. 
(47186) 

Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Алпинистичко друштво "Матка" 
со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 
18.12.1974 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
923 се запишува здружението на граѓани Алпинистич-
ко друштво "Матка" со седиште на ул."Франклин Руз-
велт" бр. 68-1/2, кое го застапува претседателот Кос-
тантин Циривири од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ.бр. 293/99. 
(47175) 

Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Кинолошки сојуз на Република 
Македонија со седиште во Скопје, со својство на прав-
но лице од 20.05.1968 година се во согласност со Зако-
нот за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
918 се запишува здружението на граѓани Кинолошки 
сојуз на Република Македонија со седиште во Скопје, 
ул."Никола Вапцаров" бр. 7 а, кое го застапува прет-
седателот Слободан Милошевски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ.бр. 555/99. 
(47183) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Ст.бр. 488/96 од 29.03.2000 годи-
на, е заклучена стечајната постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз 
"КМ" од Скопје, ул."Борка Талевски" бр. 4, и жиро 
сметка 40100-601-54084. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47077) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние Сг.бр. 33/00 од 30.11.2000 година е отворена сте-
чајна постапка над Трговското претпријатие "Дав -
Мари" експорт-импорт ДОО Куманово, ул. "Тоде 
Думба" бр. 57 и жиро сметка 40900-601-9214 при З П П 
Филијала Куманово. 

Со истото решение е заклучена стечајната постап-
ка над стечајниот должник Трговско претпријатие 
"Дав - Мари" експорт-импорт ДОО Куманово, ул. "То-
де Думба" бр. 57 и жиро сметка 40900-601-9214 при 
З П П Филијала Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатија при Основни-
от суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (47067) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 21/2000 од 16.03.2000 годи-
на е отворена стечајната постапка на должникот ДОО 
"КОНЧЕ" с.Конче. Со решение Ст.бр. 21/2000 од 
05.06.2000 година е одлучено да се затвори деловниот 
потфат со впаричување на должниковиот имот како 
целина. Со решение Ст.бр. 21/2000 од 13.10.2000 годи-
на се изврши продажба на најповолниот купувач Д П 
ТУ "ИНТЕЛКО 3" од с.Конче, а со решение Ст.бр. 
21/2000 од 30.11.2000 година се изврши и конечна рас-
пределба на доверителите и врз основа на член 211 од 
Законот за стечај отворената стечајна постапка над 
должникот ДОО "КОНЧЕ", с.Конче се заклучува. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат ре-
шението во рок од 15дена од денот на објавувањето на 
решението во "Службен весник на РМ" преку овој суд 
до Апелациониот суд во Штип. 

По правосилноста на решението должникот ДОО 
"КОНЧЕ" од с.Конче да се брише од судскиот регис-
тар при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Струмица. (45178) 

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со ре-
шение Ст.бр. 274/96 од 20.11.2000 година се запира сте-
чајната постапка над УТИ "УНИОНМАК" Кавадар-
ци, отворена со решение Ст.бр. 274/94 од 09.06.1997 го-
дина по предлог на Заводот за платен промет, Филија-
ла Велес, експозитура Кавадарци бр. 03-58 од 09.04. 
1996 година. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (47159) 

Л И К В И Д А Ц И И I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Л.бр. 605/2000 од 07.09.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Претпри-
јатието "УНИМАГ" ДОО од Скопје, бул. "Партизан-
ски Одреди" бр. 66/2-17, со жиро сметка 40120-601-
346756. 

За ликвидатор се определува лицето Милко Тас-
е в с к и од Скопје, бул."Партизански Одреди" бр. бб 
6/2-17. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (471^7) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 802/2000 од 25.10.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Претпри-
јатието за професионална рехабилитација и вработу-
вање на инвалиди "ИНК" ДОО увоз-извоз од Скопје, 
со жиро сметка 40100 -603-26565. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петр-
ов од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 50-3-4. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47157) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I. Д.бр. 485/2000 од 10.11.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Претпри-
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јатието за трговија на големо и мало "ЛИПРОМ" Ц О 
од Скопје, ул."Ј.Крчевски" бр. 11, ^Стајковци, со жи-
ро сметка 40110-601-52011. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петр-
ов од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 50-3-4, тел. 
452-084. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје'. (47156) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II. Л.бр. 892/2000 од 07.12.2000 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над Трговско, 
услужно претпријатие "ЏОКЕТ - КОМЕРЦ" увоз-из-
воз ДОО од Скопје, ул."Едвард Кардељ" бр. 4, со жи-
ро сметка 40110-603-14905. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Дане-
ски од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 77/3-6. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47205) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 591/99 од 14.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над Претпријатие за 
трговија на огиоотпорни и брусни материјали "АЛ-
СИМА" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул."Ленинова" бр. 
69, со жиро сметка 40100-601-9216747. 

За ликвидатор се определува лицето Тодоровска 
Јасминка од Скопје, ул."Рудо" бр. 61, тел. 226-995. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47206) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1571/2000 од 29.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над Претприја-
тие за производство и промет на стоки и услуги 
"СВИТЛЕДЕР" експорт-импорт д.о.о. од Велес, ул. 
"Марксова" бр. 12/12, со жиро сметка 41600-601-49009. 

За ликвидатор се определува лицето Гинова Аф-
родита од Велес, ул."Марксова" бр. 12/12. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација во рок од 
30 дена, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот на пос-
ледната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47208) 

Л И К В И Д А Ц И И И 

Ликвидаторот Ристевска Јулијана од Скопје, запи-
шан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I 
- Скопје, со решение П.трег. бр. 4511/2000, објавува 
дека Друштвото за трговија на големо и мало "ДЕНИ 
- ФИЛКОМ" Богољуб експорт-импорт ДООЕЛ Гос-
тивар, со број на жиро сметка 41510-601-23061 отворе-
на при З П П Филијала Тетово експозитура Гостивар е 
во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до 
ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, 
а најдоцна во рок 45 дена од последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47058) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, за-
едничките сопственици и сосопствениците на гранич-
ните парцели со парцелите КП бр. 2738, нива 6 класа, 
со површина од 1491 м2, лозје со површина од 4837 м2, 
дека сосопствениците на наведените парцели Стајков-
ски Томислав и Стајковиќ Вијко од с.Побожје, ги про-
даваат наведените парцели по цена од 120,00 денари за 
5 класа, и 100 денари за 6 класа по 1 м2. 

Доколку наведените лица сакаат да го користат 
првенственото право на купување предвидено во За-
конот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 
30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат 
купопродажната цена во нотарски депозит. Во спро-
тивно, продавачите ќе ја продадат на друг купувач. 

(47119) 

Сопственикот Пешевски Петко од Скопје, ул. 
"Бутелска" бр. 7/4, својата недвижност нива 5 класа во 
м.в. "Крст", на К П бр. 2659/3 во површина од 527 м2, 
К О Побожје, ја продава по цена во износ од 130 дена-
ри за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен вес-
ник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во сп-
ротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (44118) 

Се врши продажба на недвижен имот и тоа: пасиш-
те од 4 класа, со површина од 135 м2, што се наоѓа на 
КП 26/7, план 4, скица 4, на м.в,"Под крај" , лозје од 4 
класа, со површина од 962 м2, што се наоѓа на КП 25/3, 
план 4, скица 4, на м.в."Под Крај", пасиште од 4 класа, 
со површина од 120 м2, што се наоѓа на КП 26/8, план 
4, скица 4, на м.в."Под Крај", и 340/959 идеални делови 
од пасиште од 4 класа, со површина од 959 м2, што се 
наоѓа на КП 26/1, план 4, скица 4, на м.в."Под Крај", 
К О Горно Соње, сопственост на Гоце Тасевски од Ск-
опје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Републ-
ика Македонија", доколку се заинтересирани да ја ку-
пат гореопишаната недвижност, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на предме-
тната недвижност. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџ-
овска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (47117) 

изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно 
го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќа-
ње на понудата да се достават до нотарот Нада Проч-
у в а , ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. (47167) 

Се продава земјоделско земјиште во К О - Палику-
ра, Кавадарци, КП бр. 376, план 010, скица 046, м.в. 
"Лагот", култура - нина, класа 2, со вкупна површина 
од 1439 м2, КП бр. 377, план 009, скица 047, м.в. "Лаг-
от", култура - нива, класа 2, со вкупиа површина од 
5601 м% и КП бр. 378, план 009, скица 047, м.в. "Лагот", 
култура - нива, класа 2, со вкупна површина од 2863 

во сопственост на Љубинко Панај отовиќ од с.Па-
ликура, Кавадарци, видно од ИЛ бр. 341, за цена од 
200.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственџци, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (47163) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 947 
на м.е. "Село Окуќница", овошна градина 3 класа, во 
вкупна површина 171 м2, опишано по ПЛ бр. 135 на 
КО Копачин Дол, за вкупна купопродажна цена од 
25.650,00 денари, сопственост на Рамадани Адем Зен-
дел од с.Копачин Дол - Тетово. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(47164) 

Се разменува земјоделско земјиште во К О - Росо-
ман, Кавадарци, КП бр. 3044, план 055, скица 547, м.в. 
"Долги Рид , култура - градина, класа 3, со вкупна по-
вршина од 1755 м2, во сопственост на Раша Мил,ков од 
с.Росоман, Кавадарци, видно од ИЛ бр. 855, за земјо-
делско земјиште во К О - Росоман, КП бр. 1698, план 
046, скица ООО, м.в. "Чаир", култура - градина, класа 2, 
со вкупна површина од.Д280 м2, во сопственост на Ди-
митрија Ангеловски од с.Сирково, видно од ИЛ бр. 
1022, без никаков надомест. 

Се повикуваат, сите, заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (47165) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Богданци 
- нива на КП бр. 7112, план 38, скица 141, во м.в. "Смо-
квиње", класа 3, со површина од 1376 м2, сопственост 
на Џорлева Стратрова Стаменка од Струмица, за цена 
од 20.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во."Слу-
жбен весник на Република Македонија"пи^МенФ дЅ"се 

Се продава земјоделско земјиште во КО Курија, 
КП бр. 1370, во м.в. "Модра Чука", лозје со површина 
од 5176 м2, во К О Курија сопственост на Михов Зоран 
ул."Ѓоре Брушански" бр. 26, по цеца од 109.680,00 де-
нари. 

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 обј-
авувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македоија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (47168) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 3223/57-1, на м.в. "Јенијол", нина од 1 класа, 
во површина од 526 м2, заведено во П Л бр. 6285 за КО 
- Гостивар, сопственост на Матевски Андреја Драгче 
за цена од 300.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Браќа Гинов-
ски" бр. 73, Гостивар. (47169) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа лозје на 
КП бр. 1176/2, план 036, скица 576, во м.в. "Тапанар-
ник", класа 2, со површина од 4588 м2, во К О Росоман, 
за цена од 80.000,00 денари, сопственост на Крсте Јо-
ванов од Неготино, ул."Вардарска" бр. 7. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на оглас-
от до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште 
на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се 
смета дека не се заинтересирани за купување. (47170) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа лозје на 
КП бр. 100/1, план 3, скица 2, во м.в. "Старо Село", 
класа 4, со површина од 7213 м2, и нива на КП бр. 
100/2, план 3, скица 2, во м.в. "Старо Село", класа 4, со 
површина од 5434 м2, во К О Брушани, за цена од 
100.000,00 денари, сопственост на Трајко Ѓорѓиев од 
Кавадарци, ул."Беласица" бр. 16. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои 
граничат со земјиштето што се продава, се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писме-
ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на оглас-
от до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште 
на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се 
смета дека не се заинтересирани за купување. (47171) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Сопот, 
Кавадарци, КП бр. 2126, дел 1, план 68, скица 846, м.в. 

Војчев Гроб'^култура - лозје, класа 4, со вкупна по-
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вршина од 4944 м2, во сопственост на Јован Сиљанов . 
од с.Марена, Кавадарци, за цена од 120.000,00 денари, 
заведено во ПЛ бр. 831. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во " Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (47172) 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Вирѓинија Баута, ул. "Струшки кепенци" 
бр. 1, Струга. (47189) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 5243/3, во 
м.в."Река", класа 2, површина од 222 м2, нива со К П 
бр. 5289/2, во м.в."Река", класа 2, површина од 847 м2, 
ливада со КП бр. 5290/2, во м.в."Река", класа 4, повр-
шина од 568 м2, нива со К П бр. 5707/2, во М.Е."Река", 
класа 2, површина од 178 м2, и нива со КП бр. 5717/3, 
во м.в."Река", класа 2, површина од 470 м2, заведени 
во ПЛ бр.673 за КО Мл.Нагоричане, Куманово, сопст-
веност на Петрушевски Миле од с.Мл.Нагоричане, 
Куманово, за вкупна цена од 70.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите-граничари, чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија", писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го гу-
бат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. "Доне 
Божинов" бр. 11/3. (47162) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 1025, план 3, скица 7, на м.в."Копачанја", нива 
8 класа, со површина од 1878 м2, и К П бр. 1026, план 3, 
скица 7, на м.в."Копачанја", нива 7 класа, со површина 
од 2320 м2, К П бр. 1026, план 3, скица 7, на м.в. " Копа-
нава" , нина 8 класа, со површина од 4102 м2, во К О 
Арнакија, сопственост на Худаи Синани од Скопје, 
според ПЈ1 бр. 62 за К О Арнакија, за цена од 20,00 де-
нари 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 прифаќање 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. (47198) 

Чамеска Спасе Јаника од Кривогаштани, Прилеп, 
врши продажба на својот недвижен имот заведен во 
ПЛ бр. 212 за К О Крушеани, К П бр. 341, во м.в. "Чле-
шлигански Пат", култура нива, класа 4, во површина 
од 2790 м2. Продажната цена на наведениот имот изне-
сува 2600,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Дано Рошкоски, бул. "Ѓоце Делчев" зграда 
Македонија, локал 14, Прилеп. (47166) 

Се продава земјоделско земјиште на К П бр. 8629/3 
во м.в."Шамаците", катастарска култура 14100, во по-
вршина од 5075 м2, К О Кавадарци, вон град сопствено-
ст на Асков Фејзо Рамиз од Кавадарци, ул. "Страшо 
Пинџур" бр. бб, за купопродажна цена од 50.000,00 де-
нари, заведен во ИЛ бр. 3548. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во "Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (47185) 

Се продава земјоделско земјиште, К П бр. 1121, ли-
вада 2 класа, во површина од 4352 м2, на м.в. "Долни 
Ливади" опишана во ПЛ бр. 591, за К О Октиси, сопст-
в е н о с т а Ѓоргоноска Драгица, Гоџо Перса, Коскоска 
Олга, Ѓорѓоска Милка и Ангелкоска Станка од Стру-
га, за цена од 683.264,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Вирѓинија Баута, ул. "Струшки кепенци" 
бр. 1, Струга. (47188) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 3141, 
план 13, скица 618 во м.в."Тимјанички Пат", катастар-
ска култура и,лозје, класа 3, во површина од 3138 м2, 
К О Сопот на кое се сопственици Колевска Коста Ана 
од Кавадарци, ул. "7ми Септември" бр. 51, со 3/4 идеа-
лен дел и Колевски Јован Тони од Кавадарци, ул."7ми 
Септември" бр. 51 со 1/4 идеален дел, за купопродаж-
на цена од 60.000,00 денари, и кое земјиште е евиден-
тирано во ПЛ бр. 507 К О Сопот. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие што земјиште граничи со 
земјиштето што се продава и кои имаат првенствено 
право на купување, како и сите заинтересирани лица 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот 
во Службен весник на Република Македонија", пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стоја-
носка, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (47184) 

Се продава земјоделско земјиште, КП бр. 98, нива 
5 класа, во површина од 1788 м2, на м.в. "Манасино" 
опишан во ПЛ бр. 601, за К О Д.Белица, сопственост 
на Димитри Џамтоски од Струга, за купопродажна це-
на од 280.716,00 денари. 

Се продава земјоделско земјиште построено и тоа 
1/3 идеален дел од К П бр. 271/5, план 3, скица 10, на 
м.в."Пржина", нива 3 класа, со површина од 1584 м2, 
сопственост на Тихомир Јанкоски од Скопје, според 
ПЛ бр. 2635 за К О Волково, за цена од 320,00 денари 
за м2. 
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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 прифаќање 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. (47203) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.506768, на име Шопов Иле, ул. "Енгелсо-
в а ' ^ . 27/2, Штип. (47112) 

Пасош бр.1220699,издаден од УВР-Охрид на име Му-
стафа Нација,ул."7-ми Ноември"бр.248,Охрид. (47129) 

Пасош бр.0868146 на име Павлина Димовска,ул. "П. 
Тошев "бр. 8Г,Битола. (47144) 

Пасош бр.0033315/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Анѓелко Ѓорчев,ул."Њуделхиска"бр.2/2-18,Скопје. 

Пасош бр.890716,издаден од УВР-Скопје на име Ту-
шани Мухамет,ул." 171" бр.28,Скопје. (47200) 

Пасош бр.1069689,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Славковски Александар,ул."Наум Охридски" бр.13, 
Скопје. (47202) 

Пасош бр.0079728 на име Ѓореска Верка,ул."Радојца 
Новучиќ" бр.29,Охрид. (47210) 

Пасош бр.1372449/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Каменова Маја,ул."В. Драшковиќ"бр.31,Скопје. 47155 

Пасош бр.1147476,издаден од УВР-Битола на име А-
лијевска Реухан,ул." Јордан Џунов"бр.47,Велес.(36862) 

Пасош бр. 1417815, издаден од УВР - Скопје на име 
Халидовиќ Мејрем,ул."К. Асенов "бр.4/1-24,Скопје. 

Пасош бр.1449072/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Куртовиќ Елвин,ул. "Ц. Димов" бр.64,Скопје. (47211) 

Пасош бр.849493 на име Џејлан Сејфулан,ул."Шар 
Планина "бр.12,Охрид. (47215) 

Пасош бр.1169520/98 на име Брао Ибраим,Струга. 
Пасош бр.1352033/00,издаден од УВР- Тетово на име 

Илиќ Зоран,ул." 121" бр.5/6,Тетово. (47238) 
Пасош бр. 1071486/98,издаден од УВР-Тетово на име 

Бајрами Нафи, ̂ Седларево,'Тетово. (47239) 
, Пасош бр.1037919/97,издаден од УВР - Скопје на име 

Ќаим Хусамедин,ул."А.Буинов" бр.2/5,Скопје. (47240) 
Пасош бр.238605,издаден од ОВР - Кичево на име 

Врангалоски Имер,ул. "Љубица Богеска"бр.5,Кичево. 
Пасош бр.1180663,издаден од ОВР - Кичево на име 

Адемовски Санџај, с. Лисичани,Кичево. (47269) 
Пасош бр.939701 на име Шабани Исмаил с. Градец, 

Гостивар. (44739) 
Пасош бр.1001399/97,издаден од ГУВР-Скопје на 

име Маџов Игор,ул."Павле Илиќ"бр.39/8,Скопје.47270 
Пасош бр.1181595/99, издаден од УВР-Тетово на име 

Садики Хамди,^Палатица,'Тетово. (47276) 
Пасош бр.939701 на име Шабамо Исмаил, с. Ѓрадец, 

Гостивар. (44739) 
Работна книшка на име Трајановски Борче,с.вирче, 

Делчево. (47214) 
Работна книшка на име Кормакоски Минтас, с. Ла-

буништа,Струга. (47217) 
Работна книшка на име Ајдароски Фикрет, с. Деб-

реште,Прилеп. (47220) 
Работна книшка на име Брњарчевиќ Зоран,Скопје. 
Работна книшка на име Павел Гочев,Скопје. (47272) 
Чековна картичка бр.5699-79,издадена од Стопанска 

банка а.д. - Скопје на име Михајловски Раде, ул. "Пи-
ринска'"бр.75/5-3, Штип. (47235) 

Свидетелство на име Мустафа Алили,с.Пирок,Те-
тово. (47212) 

Свидетелство за 8 одделение на име Цекова Ѓурѓа, с. 
Јаргулица,Ресен. (47218) 

Свидетелство за 8 одделение на име Шаќири Ги-
лимсера,Тетово. (47229) 

Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Мар-
шал Тито" с.Арачиново-Скопје на име Нефаиљ Рама, 
с. Арачиново,Скопје. (47237) 

Ученичка книшка на име Чапрагоски Игор,ул. 
"Борка Спиркоски"бр.9,Прилеп. (47221) 

Ученичка книшка на име Ефтоска Симона, Гос-
тивар. (47234) 

Диплома за завршена општа гимназија на име Грп-
ческа Бил јана,Прилеп. (47222) 

Здравствена легитимација бр.037-280275 на име 
Тодорче Мусаревски, ул. "4-та"бр.80, Ресен. (47213) 

Здравствена легитимација на име Надире Арифов-
ска, ул."Ј.Сандански" бр. 30,Битола. (47219) 

Здравствена легитимација на име Џеврије Сејфули, 
ул." Н.Тесла" бр. 13,Тетово. (47223) 

Здравствена легитимација на име Амет Хеим,Те-
тово. (47226) 

Здравствена легитимација на име Арслани Џевит, 
Тетово. (47228) 

Здравствена легитимација на име Сабити Зелие, с. 
Пршовце,Тетово. (47232) 

Здравствена легитимација на име Амети Феим, 
Тетово. (47233) 

Даночна картичка бр.4030997257074, издадена од 
Управа за приходи - Скопје на име "Гранит монт" 
ДООЕЛ,Скопје. (47273) 

Чек бр.4752606, од тековна сметка бр. 12333986,изда-
ден од Комерцијална банка АД Скопје на име Бла-
жевска Лилјана,Скопје. (47134) 

Чекови бр. 516357, 516358 и 516359, од тековна смет-
ка бр. 06042436,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Илијевски Тони,Скопје. (47195) 

Работна книшка на име Петровиќ Мирјана,Скопје. 
Работна книшка на име Анакиева Васка,ул."Д. 

Влахов "бр. 52,Скопје. (47137) 
Работна книшка на име Гоце Ивановски, ул. "Пере 

Тошев "бр.44,Крива Паланка. (47138) 
Работна книшка на име Апостоловска Васка, с. Ста-

ро Село,Тетово. (47153) 
Работна книшка на име ШерифеОсмани,с. Сингелиќ 

Скопје. (47201) 
Воена книшка бр. В/000921 ,издадена од Скопје на 

име Давчев Благој а,Скопје. (47178) 
Свидетелство за 8 одделение на име Адеми Мендиу, 

с. Студеничани,Скопје. (47135) 
Свидетелство за 5 одделение на име Лиманоски 

Мазибе, с. Лабуништа,Струга. (47139) 
Свидетелство за 8 одделение на име Фејзулоски 

Фатмир, с. Лабуништа,Струга. (47140) 
Свидетелство за 1 одделение,издадено од ПОУ -

^ Ј а б о л ч и ш т е на име Шаќирова Џемал Афет, с. 
Г. Јаболчиште,Велес. (47141) 

Свидетелство за 4 одделение ,издадено од ПОУ во Г. 
Врановци на имеЗејнелов Ќамил Имер, с.Г.Врановци, 
Велес. (47142) 

Свидетелство за 3 одделение на име Демировски 
Авниј а ,с. Дебреште ,Прилеп. (47147) 

Свидетелство за 8 одделение на име Симера Бабин, 
с. Лажани,Прилеп. (47149) 

Свидетелство на име Бибин Саит,с.Лажани,Прилеп. 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Бош-

ко Буха ",с. Глумово-Скопје на име Рахметула Зеќири, 
с.Глумово,Скопје. (47194) 

Ученичка книшка,издадена од ОУ "Јана Мое Кумен-
ски"Скопје на име Марија Весова,Скопје. (47199) 

Здравствена легитимација на име Момировска Бил-
јана,Битола. (47145) 

Здравствена легитимација на име Тадиќ Османи, 
Тетово. (47151) 

Здравствена легитимација на име Томески Гоце, ул. 
" М.Угриновска" бр.56,Гостивар. (47154) 
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Ј А В Н И П О В И Ц И 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8396/2 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
. 1. Нарачател на повикот е Министерството за 

здравство - Фонд за здравствено осигурување на Ре-
публика Македонија. 

2. Предмет на набавката се природни пеницилини, 
за потребите на Јавните здравствени организации во 
Република Македонија. 

3. Спецификацијата со количините и видот на ма-
теријалите што се предмет на набавката дадени се во 
тендерска документација. 

4. Тендерската документација може да се подигне 
во Архивата на Министерството за здравство - Фон-
дот за здравствено осигурување - Скопје, соба бр. 15, 
ул. "50 Динизија" бр. 6 - Скопје, секој работен ден од 
10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 де-
нари неповратни средства на жиро сметка 40100-640-
37 - Фонд за здравствено осигурување - Скопје со наз-
нака за тендерска документација. Даночен број на 
Фондот е 4030991261703 депонент Народна банка на 
Македонија. 

5. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење на дејност пропишана со За-
конот за лекови, помошни лековити средства и меди-
цинска опрема ("Сл. весник на РМ" бр.21/98). 

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик, согласно одредбите на Законот за јавните на-
бавки. 

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од де-
нот на поднесувањето. 

8. Понудата е делива. 
9. Испораката на материјалите што се предмет на 

набавката ќе се врши сукцесивно според потребите на 
нарачателот. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име на понудувачот; 
- производител и земја на потекло; 
- спецификација со количини и вид на материјали-

те што се нудат; 
- цена во денари со сите давачки франко краен ко-

рисник; 
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќа-

њето да не е помал од 120 дена од денот на испорака-
та). 

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната документација: 
1. Доказ за финансиската способност (документ за 

бонитет согласно член 22 од Законот за јавните набав-
ки). 

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и 
тоа: 

- список (референца) на главни и слични испораки 
во претходниот период, 

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

- посочувана на вклучени технички (стручни) лица 
задолжени за материјалите што се нудат. 

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соод-
ветен документ дека не се во стечај или во процес на 
ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е из-
речена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејноста. 

4. Документ (решение) за регистрација за вршење 
на дејноста издадено од Министерството за здравство. 

5. Доказ дека се носители на застапништво, екс-
клузивни или овластени дистрибутери од производи-
телот со чиј производи учествуваат. 

Бараните документи треба да се достават во ори-
гинален примерок или во заверена копија од нотар. 

Понудувачите се должни за материјалите што ги 
нудат да обезбедат: 

- упатство за употреба, чување и ракување на ма-
кедонски јазик, 

- најмалку една година рок на употреба од денот на 
испораката (исправноста и употребливост), 

- сертификат за квалитет, 
- сертис шкат за продажба, 
- сертификат за добра производна пракса (ОМР). 
Квалитетот и исправноста на материјалите како 

битен предуслов за одлучување ќе ги цени комисија на 
купувачот именувана исклучиво за оваа намена. 

ДОСТАВУВАЊЕ Н А П О Н У Д И 
1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од одговорното 
лице. 

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Зако-
нот за јавните набавки. 

3. Понудата да се достави на адреса: Министерство 
за здравство - Фонд за здравствено осигурување -
Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во Архи-
вата на Фондот или со предавање на Комисијата на 
лице место најдоцна до 15.01.2001 година до 11,00 ча-
сот. 

4. Секој учесник може да достави само една пону-
да. 

КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа 
на следниот критериум: 

- цена со сите давачки франко краен корисник. 
Предност ќе имаат понудувачите кои покрај најпо-

волната цена и рок на плаќање ќе понудат најповолен 
начин и услови на плаќање. 

ГАРАНЦИЈА 
Понудувачот заедно со понудата мора да достават 

и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција 
во висина од 5% од вредноста на понудата. 

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се 
уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравс-
твено осигурување - Скопје со назнака "За учество на 
повик бр. 8396/2". 

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

РОКОВИ 
1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 15.01.2001 

година. 
2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 15.01.2001 

година во И,ЗО часот, во просториите на Министерс-
твото за здравство - Фонд за здравствено осигурување 
- Скопје, ул "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Овластените претставници на понудувачите кои 

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

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

3. Заради полесна обработка на податоците сите 
понудувачи се должни податоците за материјалите 
што се предмет на овој повик да ги внесат во тендер-
ската документација што е подигната од нарачателот. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Советот на општина Муртино, обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А ГРАДЕЖНИ 

РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 1/2000 е Сове-

тот на општина Муртино со седиште во Муртино бр. 
29. 

1.2. Предмет на набавката е изградба на доводен 
цевовод како дел од Системот за водоснабдување на 
Муртино и Сачево. 

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: 
- цена (во денари со ДДВ) 50 бода 
- рок на доставување и монтажа на работите 10 бода 
- начин на плаќање 10 бода 
- гаранција за квалитет и гарантен рок 10 бода 
- техничка опременост и кадровска структура 10 бода 
- обезбеден сервис во и по гарантниот рок 10 бода 
1.6. Рок за доставување на понудите е до 15.01.2001 

година до 10,00 часот. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничка-

та спецификација на работите спрема проектот, може 
да се подигне во просториите на општина Муртино во 
Муртино бр. 29 секој работен ден од 8,00 до 15,00 ча-
сот во време на траењето на јавниот повик. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на тендерската документација е не-
повратен и изнесува 2.000,00 ден уплатени на жи-
ро/сметка: 41300-637-705 - Совет на општина Муртино, 
со ЕДБ 4027996117456, депонент на Народна Банка на 
Р. Македонија. 

2.3. Изведбениот проект може да се види во прос-
торијата на Комуналниот инспектор во општина Мур-
тино. 

2.4. Само понудувачите кои ќе ја платат тендер до-
кументацијата имаат право да поднесат понуди. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Придружна документација која понудувачот 

задолжително треба да ја приложи: 
- копија од извод од регистрација на дејноста на по-

нудувачот; 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет; 
- изјава на понудувачот дека не е под стечај или во 

процес на ликвидација, потпишана од одговорното ли-
це на понудувачот; 

- референтна листа за досегашното вршење на ра-
боти од ваков вид; 

- список на технички лица кои ќе бидат вклучени 
во извршувањето на работите, работното искуство, и 
искуство во вршење на таков вид на работи. 

3.3. Понудата покрај единечните цени за позиции-
те како и вкупната цена изразена во денари треба да 
содржи и показатели од сите критериуми за избор на 
најповолен понудувач. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ Н А ПОНУДИТЕ 
4.1 Понудите 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 претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на ден 15.01.2001 година во 10,00 час во простории-
те 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 овластување за застапува-
ње на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може 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 

в Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните 
набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Советот на општина Муртино, обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2000 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ З А ГРАДЕЖНИ 

РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 3/2000 е Сове-

тот на општина Муртино со седиште во Муртино бр. 
29. 

1.2. Предмет на набавката е изградба на Мост на 
канал на патот Моноспитово - 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: 
- цена (во денари со ДДВ) 50 бода 
- рок на извршување на работите 15 бода 
- начин на плаќање 15 бода 
- техничка способност (референци) 10 бода 
-квалитети гарантен рок 10 бода 
1.6. Рок за доставување на понудите е до 15.01.2001 

год. до 12,00 часот. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација, односно техничка-

та спецификација на работите спрема проектот, може 
да се подигав во просториите на општина Муртино во 
Муртино бр. 29 секој работен ден од 8,00 до 15,00 ча-
сот во време на траењето на јавниот повик. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се пла-
ти при подигање на тендерската документација е не-
повратен и изнесува 2.000,00 ден уплатени на жи-
ро/сметкаг41300-637-705 - Совет на општина Муртино, 
со ЕДБ 4027996117456, депонент на Народна Банка на 
Р. Македонија. 

2.3. Изведбениот проект може да се види во прос-
торијата на Комуналниот инспектор во општина Мур-
тино. 

2.4. Само понудувачите кои ќе ја платат тендер до-
кументацијата имаат право да поднесат понуди. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Придружна документација која понудувачот 

задолжително треба да ја приложи: 
- копија од извод од регистрација на дејноста на по-

нудувачот; 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет; 
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- изјава на понудувачот дека не е под стечај или во 
процес на ликвидација, потпишана од одговорното ли-
це на понудувачот; 

- референтна листа за досегашното вршење на ра-
боти од ваков вид; 

- список на технички лица кои ќе бидат вклучени 
во извршувањето на работите, работното искуство, и 
искуство во вршење на таков вид на работа. 

3.3. Понудата покрај единечните цени за позиции-
те како и вкупната цена изразена во денари треба да 
содржи и показатели од сите критериуми за избор на 
најповолен понудувач. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ Н А ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудите 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 претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на ден 15.01.2001 година во 12,00 час во простории-
те 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 овластување за застапува-
ње на понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може 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 41 од Статутот на Тутунски 
комбинат а.д. Скопје, Управниот одбор на Тутунски 
комбинат а.д. Скопје на седницата одржана на 
22.12.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 
ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ 
НА ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А,Д. СКОПЈЕ 

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 
20 пушачки единици се утврдува како што следи: 

\ 
Вид на цигари Малопродажна цена/денари 
Rodeo Filters 27,00 

Цената започнува да важи со денот на објавувањето. 

Тутунски комбинат а.д. Скопје 
Претседател на Управниот одбор, 

Коста Кипровски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страница 

3325. Одлука за помилување на осудени лица 
по повод Новата 2001 година 5655 

3326. Одлука за избор на судија на Врховниот 
суд на Република Македонија 5655 

3327. Одлука за избор на претседател на Ос-
новниот суд во Тетово 5655 

3328. Одлука за разрешување од функцијата 
претседател на Основниот суд во Гости-
вар 5655 

3329. Одлука за разрешување од функцијата 
судија на Основниот суд во Струга 5656 

3330. Одлука за разрешување од функцијата 
заменик на Јавниот обвинител на Основ-
ното јавно обвинителство во Охрид 5656 

3331. Одлука за разрешување од функцијата 
заменик на Јавниот обвинител на Основ-
ното јавно обвинителство во Кавадарци.. 5656 

3332. Одлука за огласување избор на судии на 
основните судови во Битола, Гевгелија и 
Кавадарци 5656 

3333. Одлука за огласување избор на судии на 
Апелациониот суд во Скопје и на Апела-
циониот суд во Битола 5657 

3334. Одлука за огласување избор на претседа-
тел на Апелациониот суд во Штип 5657 

3335. Одлука за изменување на Одлуката за 
разрешување и именување на претседа-
тел и членови на Републичкиот совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата. 5657-

3336. Одлука за давање согласност на Стату-
тарната одлука за измена и дополнување 
на Статутот на Јавната здравствена орга-
низација-Медицински центар-Тетово 5657 

3337. Одлука за разрешување и избор на член 
на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Медицински центар 
" Борка Талески"-Прилеп 5657 

3338. Одлука за избор на стратешки инвести-
тор на Акционерското друштво за теле-
комуникации "Македонски телекомуни-
кации "-Скопје 5657 

3339. Одлука за исплата на еднократен износ 
за спогодбен престанок на работниот од-
нос 5658 

3340. Правилник за изменување и дополнува-
ње на Правилникот за начинот и програ-
мата за полагање испит за добивање ли-
ценца за носител на изработување на ур-
банистички планови 5658 

3341. Правилник за единствени мерила за про-
ценување на квалитетот на суровиот ту-
тун во лист 5658 

3342. Упатство за пријавувањето и рокот за 
доставување на извештај на производ-
ството на семенски материјал, саден ма-
теријал и материјал за размножување— 5658 

Акти на фондовите и заводите 
41. Одлука за основиците на осигурување за 

пресметување и плаќање на придонесот 
за пензиското и инвалидското осигурува-
ње на индивидуалните земјоделци за пе-
риодот октомври-декември 2000 година... 5672 

42. Одлука за утврдување на работните мес-
та на кои стажот на осигурување се сме-
та со зголемено траење во Специјалниот 
завод "Демир Капија" 5672 

43. Одлука за утврдување на работните мес-
та на кои стажот на осигурување се сме-
та со зголемено траење во ФЗЦ " "11 Ок-
томври "-Куманово 5673 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29. 

Директор и одговорен уредник - Марија Лељохин. 
Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
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