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234. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од Зако-
нот за помилување („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

235. 
Врз основа на член 6, а во врска со член 5, став 2 од 

Деловникот за организација, делокруг и начинот на 
работа на работните тела на Претседателот на Репу-
блика Македонија донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 

I 

Извршувањето на казната затвор му се замени со 
условна осуда за време од 1 година на осуденото лице: 

1. Зоран Васко Атанасов од с. Драгобраште во тра-
ење од 3 месеци. 

II 

Извршувањето на паричната казна им се замени со 
условна осуда за време од 1 година на осудените лица: 

1. Весна Томе Калајџиска од Струга, во износ од 
5.000,00 денари, 

2. Јулита Стефо Мојсова од Струга, во износ од 
5.000,00 денари, 

3. Снежана Александар Мојсова од Струга, во износ 
од 5.000,00 денари. 

4. Киро Никола Калајџиевски од Струга, во износ од 
5.000,00 денари. 

III 

Делумно се ослободуваат од извршување на казната 
затвор осудените лица: 

1. Венко Живко Синадинов од Делчево, во траење 
од 3 месеци, 

2. Благој Ѓорѓи Стојчевски од Велес, во траење од 3 
месеци, 

3.Сашо Борис Цветановски од Велес, во траење од 6, 
месеци: 

IV 

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

Бр. 07 159 
11 февруари 2000 година 

Скопје 

Се разрешува член на Комисијата за помилување на 
Претседателот на Република Македонија. 

- Сабит Кранли. 

II 

За член на Комисијата за помилување на Претседа-
телот на Република Македонија се именува 

- С е ф е р Максути - адвокат. 

III 

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

Бр. 07-174 
10 февруари 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р 

236. 
Врз основа на член 8, став 3 од Законот за измену-

в а а и дополну,вање на Законот за приватизација на 
државен капитал („Службен весник на РМ" бр. 25/99), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 15.02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИТОР НА 
РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ЗА НИКЕЛ, ЖЕЛЕЗО 

И А1ГГИМОН „ФЕНИ" - КАВАДАРЦИ 

1. За стратешки инвеститор на Рудници и индустрија 
за никел, железо и антимон ,,ФЕНИ4' - Кавадарци се 
избира GLENCORE INTERNATIONAL AG -
SWITZERLAND. 

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

Бр. 23-673/1 
15 февруари 2000 година ' Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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237. 
Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни работи ("Службен весник 

на РМ" бр. 19/95 и 55/97), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8.02.2000 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со оваа уредба се пропишува видот, составот, бојата и кројот на 
униформата на полицијата, дополнителните делови на униформата и ознаките 
на униформата на полицајците во Министерството за внатрешни работи (во 
натамошниот текст: Министерството). 

Член 2 

Полицајците имаат работна униформа и униформа за извршување на 
посебни и специјални задачи. 

За определени работни места во полицијата и за свечени прилики се носи 
свечена униформа. Работните места во полицијата на кои ќе се носи свечената 
униформа ги определува министерот за внатрешни работи. 

Припадниците на резервниот состав на Министерството кога се ангажи-
раат за извршување на определени работи од надлежност на Министерството, 
носат униформа за извршување на посебни задачи. 

Полицајците, кои вршат работи и задачи на внатрешно обезбедување во 
објекти и на личности кои се обезбедуваат имаат и цивилна облека. 

/ / . УНИФОРМА 
1. Работна униформа 
а) Работна униформа на полицајците 

Член 3 
Работната униформа на Полицајците се состои од: панталони, капа, 

беретка, кошула со долги ракави, кошула со кратки ракави, вратоврска, 
џемпер, долна облека, шал, подкапа, виндјакна, кратка виндјакна, дводелен 
комплет за дожд, кожни ракавици, чевли со потенок ѓон, чевли со 
подебел ѓон, високи специјални чизми, волнени чорапи - доколеници и памучни 
чорапи. 

Член 4 

Деловите од работната униформа на полицајдите го имаат следниот крој 
и боја: 
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1. Панталоните се изработуваат во темно сина боја во две варијанти: едни 
од материјал камгарн (45% волна и 55% полиестер) со тежина од 540 гр.на еден 
метар должина и другите од материјал тергал во состав (65% волна и 35% 
полиестер) со тежина од 310 до 330 гр. на еден метар должина. 

Панталоните се со вообичаен крој и со три надворешни фалта. На 
предната страна има два коси џеба, а на задната лева еден хоризонтален со 
капак и потребен број гајки за ремен. На страничниот надворешен шев на 
панталоните има лента од егализир со широчина од 0,2 см. во светло сина боја. 

Ногавиците на панталоните се без манжетни и на долниот крај се широки 
од 22 до 24 см, а од внатрешната страна на долниот дел ногавиците се опшиени 
со лента. На предниот внатрешен дел ногавиците се поставени со свилена 
постава. 

2. Капата се изработува во две варијанти: една од камгарн во темно сина 
боја (45% волна и 55% полиестер) и другата од тергал темно сина боја (65% 
волна и 35% полиестер). Кројот на капата е "безбол" (капа со стреа). На 
предната страна на капата во средина има амблем везен на чоја во форма на 
штит, со димензии широчина 6,5 ем.и висина 6 см. Подлогата на амблемот е 
извезена со конец од 100% свила во темно сина боја, а ловоровиот венец и 
ознаката РМ се извезени од 100% свила во златно-жолта боја (прилог број 1). 
Капата од внатрешната страна има постава, а на дното потница од 3,5 см. На 
задниот дел на капата има ластик, а на двете страни има отвори за 
проветрување. 

За основниот кадар на полицијата капата на предниот горен дел има 
темно сина испуска во форма на буквата П. 

За старешинскиот кадар (со чин мајор или повисок чин) капата на 
горниот преден цел има жолта испуска во форма на буквата П. 

Капата на генералот на полицијата, освен наведените карактеристики за 
капите на старешинскиот кадар, на стреата има и везена бордура во форма на 
венец од ловоров лист во златно жолта боја од 100% свила, по 14 листови од 
секоја страна. 

3. Беретката е изработена од чоја во темно сина боја. На предната страна 
од беретката на средината има везен амблем во форма на штит, со димензии 
широчина 5,5 см. и височина 5 см. Подлогата на амблемот е извезена со конец 
од 100% свила во темно сина боја, а ловоровиот венец и ознаката РМ се 
извезени со конец од 100% свила во златно жолта боја. На левата страна 
на беретката има два отвора за проветрување. 

4. Кошулата со долги ракави е изработена од материјал оксфорд или 
друга слична ткаенина (67% памук и 33% синтетика) во светло сина боја. Јаката 
е со вшиен и превиткано поставен околувратник. Кошулата на предната страна 
по средина има лента широка 3,5 см, а се закопчува со тонирани копчиња со 
пречник од 1 до 1,2 ,см. Однапред на градите има два џеба со испуска и преклоп 
погоден за закопчување. Џебовите се широки од 12 до 14 ем.,а долги од 14 до 16 
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см. Испуската на џебовите е широка од 2,5 до 3 см. Кошулата има нараменици 
изработени од ист материјал, како и самата кошула. На десниот ракав на 
растојание од 10 см од горниот раб на ракавот е вшиен правоаголен амблем со 
димензии 10,5 х 2,5 см.,изработен од чоја во темно сина боја, на кој со жолти 
букви е извезено ПОЛИЦИЈА, а од внатрешната страна на растојание од 0,5 см 
од надворешниот раб е извезена жолта лента (прилог број 2). На левиот ракав 
од кошулата на растојание од 10 см од рамото е вшиен амблем со облик на штит 
со димензии 11,5 х 9,5 см, изработен од чоја со темно сина боја, на кој со жолти 
букви е извезена РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, под тоа ПОЛИЦИЈА, 
подвлечено со жолта линија по должина на Целиот натпис, под која линија е 
извезено POLICE, најдолу се наоѓа жолт венец во чија средина е впишано РМ, а 
на целиот амблем на растојание од 0,5 см од надворешниот раб е извезена 
жолта лента (прилог број 3). 

5. Кошулата со кратки ракави е изработена од истиот материјал и е со 
ист крој, како и кошулата со долги ракави. 

6. Вратоврската е во темно сина боја, со вообичаен крој и е изработена од 
100% полиестер. На долниот крај ширината изнесува 9 см. 

7. Џемперот е изработен во риб - плетка во темно сина боја (30% волна и 
70% полиакрил). Џемперот се изработува во две варијанти: со рол јака со 
патент од 36 см и во "V" израз. Џемперот е појачан на адекватни места (ракав и 
рамо), со ткаен материјал (45% волна и 55% полиестер). На левата страна има 
џеб, а на рамото на џемперот еполети од ткаенина. На десниот ракав има 
ознака ПОЛИЦИЈА, а на левиот ракав има амблем, поставени на 10 см, од 
рамото. 

8. Долната облека се состои од поткошула изработена од 100% памук и 
долги гаќи, изработени од 50% памук и 50% полиамид во темно сина или темно 
сива боја. 

9. Шалот с изработен од волнено предиво (60% волна и 40% синтетика) со 
вообичаена широчина и должина, во темно сина боја. 

10. Подкапата е изработена од волнено предиво (60% волна и 40% 
синтетика) во темно сина боја и е доволно долга да го заштитува вратот. 

11. Виндјакната е изработена од горотекс материјал во црна боја. На 
предниот дел има четири хоризонтални џеба, два на горниот дел и два на 
долниот дел. Виндјакната на средина се закопчува со двонасочен патент, 
покриен со лента со дрикери. Во внатрешниот дел има влошка со 
патент, со можност за вадење. Јаката е припиена покрај вратот и во истата е 
сместена ќулавка со можност за вадење. Врз левиот горен џеб има "чичка" -
лента, за ,прикачување на еполета со ознака на чинот. На десниот ракав има 
ознака ПОЛИЦИЈА, а на левиот ракав амблем поставени на К) см, од рамото. 
На предниот и задниот дел под кавадурата на ракавот има по два отвора, вкупно 
четири (за проветрување). Преку задниот дел од виндјакната во горниот дел од 
грбот со флуоросцентен конец е извезен натпис ПОЛИЦИЈА. 
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12. Кратката виндјакна е изработена од природна кожа, јагнешка напа со 
дебелина од 0,07 см. во оловно сина боја. На предниот дел има четири џеба, во 
горниот дел поставени хоризонтално, а во долниот косо. Горните џебови се 
закопчуваат со патент со должина од по 14 см. Виндјакната се закопчува со 
крупен двонасочен пластичен патент покриен со лента со дрикери. Јакната е 
"буби" со можност за прикачување на влошка од природно јагнешко крзно. 
Задниот дел од виндјакната е дополнет со две странични фалта, заради 
комоција, На рамењата има еполети со копче. На десниот ракав има ознака 
ПОЛИЦИЈА, а на левиот амблем, поставени на 10 см. од рамото. Преку 
задниот дел од виндјакната во горниот дел од грбот со флуоросцентни букви 
има натпис ПОЛИЦИЈА. Од внатрешната страна виндјакната е обложена со 
постава од 100% вискоза. Со патент по целата должина се вградува 
проштепувана влошка од 100% вискоза, со потполнка со четири џеба. Во 
долниот дел од виндјакната се вградени два ластика со широчина од по 6 см. и 
должина од по 40 см. 

13. Дводелниот комплет за дожд се состои од горен дел виндјакна и долен 
дел панталони, а е изработен од основен материјал микропорозивен полиамид 
со тежина од 115 гр. на Л м2. Горниот дел е од лежерен крој, на предниот дел 
долу има два нашиени џеба со капак. Горниот дел е сечен хоризонтално и е со 
двоен шев. На средина има лента и дрикери, распоредени на шест места. Јаката 
е стоечка и на неа фиксно е поставена ќулавка. На левата страна во висина на 
градите, е пришиена "чичка" - лента за прикачување на еполетата со ознака нџ 
чинот. На десниот ракав има ознака ПОЛИЦИЈА, а на левиот ракав амблем, 
поставени на 10 см. од рамото. Задниот дел е дополнет со слободна сатла, 
сечена на пола со шев. Под сатлата има мрежест материјал за проветрување. 
Ракавот е од два дела, а долниот дел завршува со ластик. На предниот и задниот 
дел под кавадурата на ракавот има по два отвора, вкупно четири за 
проветрување. 

Панталоните се со комотен крој, во горниот дел има два хоризонтални 
џеба, кои се закопчуваат на средина со "чичка" - лента. Во коланот е протнат 
ластик. Ногавиците се комотни и во долниот дел се закопчуваат со по два 
дрикера. Целиот комплет е без постава, а поради непропустливост, шевовите се 
швај дувани. 

14. Кожните ракавици се со вообичаен крој со раздвоени прсти, во црна 
боја, а од внатрешната страна се поставени со крзно. 

15. Чевлите со потенок ѓон се изработени од материјал говедска напа 
анилин црна боја, со дебелина од 0,14 до 0,16 см. Поставата на чевлите е од 
природен материјал козји анилин (шевро), а во предниот дел од кепер. 
платно. Ѓонот е гумиран од ПВЦ материјал, со следните карактеристики: анти-
статичност (изолатор на електрична енергија), отпорност на масло и други 
деривати, отпорност на абење, не лизга, отпорност на висока и ниска 
температура. Чевлите се врзуваат со врвца која се протнува низ Четири шнира. 

16. Чевлите со подебел ѓон се изработени од природен материјал 
говедска напа црна боја со дебелина од 0,14 до 0,16 см. Поставата на чевлите е 
синтетички каширана со сунѓер дебел 0,3 см. Ѓонот е изработен од ист 
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материјал и ги има истите карактеристики, како и ѓонот на чевлите опишани во 
претходната точка. Чевлите се врзуваат со врвца која се протнува низ, три 
шнира со окца. 

17. Високите специјални чизми се изработени од природна 
хидрофобирана кожа, во црна боја. Кожата на чизмите е со дебелина од 0,22 до 
0,24 см. Поставата е синтетички каширана со сунѓер. Помеѓу кожата и 
поставата се наоѓа мембрана која не пропушта вода, (комтек материјал). Ѓонот 
е од гума со вбризган ѓон од полиуретан "PU". Чизмите се врзуваат со врвци со 
помош на 4 пара отвори распоредени на предниот горен хоризонтален дел и со 5 
пара канџи, распоредени на предниот вертикален дел на чизмата. 

18. Волнените чорапи-доколеници се изработуваат од фино, чешлано, 
боено, волнено предиво (50% волна и 50%) полиамид со вообичаен крој и во 
темно сина боја. 

19. Памучните чорапи се изработуваат од 65% памук и 35% полиамид во 
темно сина боја. 

б) Работна униформа на полицајките 

Член 5 

Работната униформа на полицајките се состои од виндјакна, кратка, 
виндјакна, панталони; -здолниште, капа, беретка, џемпер, шал, подкапа, кожни 
ракавици, долна облека, кошула со долги ракави, кошула со кратки ракави, 
вратоврска, дводелен комплет за дожд, чевли-салонки, чевли со ластик, високи 
специјални чизми, хулахоп-чорапи, волнени чорапи - доколеници и чанта. 

Член 6 
Виндјакната, кратката виндјакна, панталоните, капата, беретката, 

џемперот, шалот, подкапата, кожните ракавици, долната облека, кошулата со 
долги ракави, кошулата со кратки ракави, вратоврската, дводелниот комплет за 
дожд и високите специјални чизми, се изработени од ист материјал и се со иста 
боја и изглед, како и соодветните делови ОД работната униформа на 
полицајците, со тоа што нивниот крој е приспособен според анатомската 
конституција на жената. 

Другите делови од работната униформа за полицајците го имаат 
след- ниот крој и боја и тоа: 

1. Здолништето е од камгарн темно сина боја со вообичаен крој, од 
задната страна има шлиц долг 20 см. со патент затворувач. Од внатрешната 
страна е поставено со свилена ткаенина во соодветна боја. На појасот има 
потребен број гајки за ремен и едно копче. 

2. Хулахоп-чорапите се со вообичаен крој зајакнати на прстите и 
петиците, во темно сина боја. 

/ 

3. Чевлите-салонки се изработени од говедска напа црна боја со дебелина 
од 0,12 до 0,14 см. Поставата на чевелите е шевро од козја кожа со дебелина од 
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0,08 до 0,1 см. Ѓонот е од ребраст неолит со дебелина од 0,28 см - кедер со 
косина. 

4. Чевлите со ластик се изработени од истиот материјал и боја, како и 
чевлите-салонки. Капакот на предниот дел од двете страни има ластик кој 
овозможува поголема флексибилност и удобност при повеќечасовно носење. 

5. Чантата е изработена од црна галантериска кожа, приспособена за 
носење на соодветен прибор, а се носи и преку рамо. 

2. Делови што припаѓаат покрај работната униформа 
на полицајците и полицајките 

Член 7 

Покрај работната униформа на полицајците и полицајките им припаѓа и 
широк ремен со шнола, тесен ремен со шнола, футрола за пиштол, футрола за 
резервна рамка, футрола за лисици за врзување, футрола за батериска лампа и 
футрола за клучеви. 

Широкиот ремен со шнола е од црна - бокс кожа, широк 5 см и поставен 
е со иста кожа црна боја со црна шнола за дворедно закопчување, зајакната од 
внатре со елипсовидна црна кожа со широчина 7 см, а должина 20 см. 

Тесниот ремен со шнола е со ширина 3,5 см, изработен од галантериска 
кожа во црна боја со дебелина од 0,25 до 0,3 см. 

Футролите за пиштол, резервната рамка, батериска лампа, клучеви и 
лисици за врзување се изработени од црна бокс кожа. 

3. Свечена униформа 

Член 8 

Свечената униформа се состои од: сако, панталони, мантил, шапка, 
кошула со долги ракави, вратоврска, плитки чевли и чорапи. 

Деловите од свечената униформа го имаат следниот крој и боја: 

1. Сакото е изработено во темно сина боја од материјал (45% волна и 55% 
полиестер). Сакото е дворедно во каро облик, со четири метални копчиња во 
златно жолта боја. На предната страна во горниот и долниот дел има по два 
џеба со капаци. Задниот дел од палтото е сечен на средината и има шлиц. 
Ракавите во долниот дел се украсени со три ленти во златно жолта боја со 
широчина од по 1 см. На рамото има еполети, на десниот ракав натпис 
ПОЛИЦИЈА, а на левиот ракав амблем, поставени на 10 см од рамото. 

На долниот дел од околувратникот на сакото на генералот на полиција 
на двата краја од лево и десно се извезени две гранчиња од ловоров лист во 
златно жолта боја од 100% свила, по едно на секоја страна. 
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2. Панталоните се изработени од истиот материјал и се со иста боја, како 
и сакото со вообичаен крој со три фалта. На предната страна има два коси џеба, 
а на задната лева страна еден хоризонтален џеб со капак и потребниот број 
гајки за ремен. На страничниот шев од панталоните има две ленти.од егализир 
во златно жолта боја во широчина од по 1 см и една тесна во средина со иста 
боја. 

3. Мантилот е изработен од истиот материјал и со иста боја, како и 
сакото и панталоните. Со рамна линија, прицврстен ракав и јака "буби". 
Мантилот се закопчува со шоб-лента. Во долниот дел напред има два коси џеба. 
Горниот дел напред и позади е со вшиена сатла со раб. Задниот дел е сечен на 
половина и има шлиц. Околу половината има колан со тока и потребен број 
гајки за прицврстување на колачот. На ракавите во долниот дел има три ленти 
во златно жолта боја со широчина од по 1 см. Должината на мантилот е до 
половина на листовите на нозете. На рамото има еполети, на десниот ракав 
натпис ПОЛИЦИЈА, а на левиот ракав амблем, поставени на 10 см од рамото. 

4. Шапката е изработена од истиот материјал и боја/ како и другите 
делови од свечената униформа. Сонцебранот е изработен од Целулоид или 
сличен материјал во црна боја, со раб опшиен со кожа. На сонцебраиот на 
околу 0,5 см од надворешниот раб е сошиен буриташ во златно жолта боја 
широк 0,6 см. Подбрадникот на шапката е од ист материјал, како и сонцебран(?т 
со широчина од 1,6 см, а пред крајот има две гајки од ист материјал погодни за 
приспособување на должината на подбрадникот. Со краевите е прицврстен кон 
бортот со две копчиња од златно жолта боја, во пречник од1 по 1 см. Преку 
подбрадникот се става плетенка изработена од синтетичко влакно со златно 
жолта боја. Данцетот на шапката е опшиен со ширит златно жолта боја, со 
широчина од 0,2 см. Однапред на средината на бортот се носи ознака во 
сребрено бела боја во форма на штит со димензии 5,5 х 5 см во чиј-а средина е 
поставена ознака во форма на круг со дијаметар 3 см со златно жолта боја со 
ловоров венец и во средината впишано РМ (прилог број 4). На дното на шапката 
има потница во широчина од 4 см. 

Шапката на генералот за полиција, освен претходно наведените 
карактеристики, има и ловорови листови извезени на сонцебранот. 

5. Кошулата е со долги ракави и со бела боја, изработена од 
пуплин или друга слична ткаенина (67% памук и 33% синтетика) со вообичаен 
крој. Ра-кавите се вообичаени во рачниот појас со две копчиња на манжетните. 

6. Вратоврската е свилена на врзување со темно сина боја и вообичаен 
крој. 

7. Плитките чевли се изработуваат од природна кожа во.црна боја, 

8. Чорапите се во црна боја и истите се .изработени од 65%, памучно 
мерцелизирано боено предиво и 35% полиамид. 
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4. Униформа за извршување на посебни и специјални задачи 

Член 9 

За извршување на посебни и специјални задачи полицајците користат 
посебни униформи на кои кројот и бојата зависат од природата и карактерот на 
тие задачи. 

За извршување на посебните и специјални задачи постојат, следните 
униформи и тоа: маскирна униформа, бела униформа за зимски услови, 
планинарска униформа, скијачка униформа, кожна униформа за моторциклист 
и униформа за посадите на оклопните транспортери. 

Член 10 
Униформите за извршување на посебните и специјалните задачи го имаат 

следниот крој и боја и тоа: 

1. Маскирната униформа е изработена од црно или шарено маскирно 
платно (50% памук и 50% синтетика) со стандарден крој и се состои од: 
маскирна виндјакна со влошка, маскирни панталони со прерамки и влошка, 
маскирни памучни панталони, маскирна волнена блуза со рол јака , маскирна 
волнена блуза со отвор во форма на буквата О, маскирна кошула со кратки 
ракави, памучна маица со темно сина, или црна боја со кратки ракави, памучна 
маскирна маица со кратки ракави, памучна подкошула темно сина боја, памучни 
долги гаќи, маскираш ракавици со пет прсти од импрегнирано памучно платно 
со влошка, маскирна капа, беретка со црна или зелена боја, маскирна волнена 
подкапа, волнени , чорапи-доколеници, зелени памучни чорапи и маскирна 
влошка за шлем. 

Другите дополнителни делови на маскирната униформа се изработени од 
кожа црна боја и тоа: футрола-држач за батериска лампа, за хемиски спреј и 
навлака за прибор и прва медицинска помош. 

Маскирната униформа покрај со маскирната капа, се носи и со 
беретка со црна или зелена боја изработена од чоја. Внатрешниот дел на 
беретката е обложен со платно, а долниот раб е опшиен со црна кожна лента. 

На десниот ракав на виндјакната од маскирната униформа за полицајците 
и на маскирната кошула со кратки ракави на растојание од 10 см од горниот раб 
на ракавот е вшиен правоаголен амблем со димензии 10,5 х 2,5 см, изработен од 
чоја во темно сина боја, на кој со жолти букви е извезено ПОЛИЦИЈА, а од 
внатрешната страна на растојание од 0,5 см од надворешниот раб е извезена 
жолта лента, како кај прилог број 2. На левиот ракав на виндјакната од 
маскирната униформа на полицајците и на маскирната кошула со кратки ракави 
на растојание од 10 см од горниот раб на ракавот е вшиен амблем со облик на 
штит со димензии 11,5 х 9,5 см изработен од чоја со темно сина боја, на кој со 
жолти букви е извезено РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, под тоа ПОЛИЦИЈА 
подвлечено со жолта линија по должината на целиот натпис, под која линија е 
извезено POLICE. Најдолу се наоѓа жолт венец во чија средина е впишано РМ, а 

на целиот амблем на растојание од 0,5 см од надворешниот раб е извезена 
жолта Дента, како кај прилог број 3 
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На десниот ракав на виндјакната од маскирната униформа на 
полицајците - припадници на единицата за извршување на специјални задачи и 
на маскирната кошула со кратки ракави на растојание од 10 см од горниот раб 
на ракавот е вшиен правоаголен амблем со димензии 10,5 х 2,5 см, изработен од 
чоја со светло сина боја на кој со бели букви е извезено СПЕЦИЈАЛНА 
ПОЛИЦИЈА, а од внатрешната страна на растојание од 0,5 см од надворешниот 
раб е опшиена жолта лента (прилог број 5). На левиот ракав на виндјакната од 
маскирната униформа на полицајците - припадници на единицата за 
извршување на специјални задачи и на маскирната кошула со кратки ракави на 
растојание од 10 см од горниот раб на ракавот е вшиен амблем во облик на 
штит со димензии 11 х 9,5 см изработен од чоја со светло сина боја на кој со 
жолти букви е извезена РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, под тоа ЕДИНИЦА 
ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ подвлечено со жолта линија по должина на 
целиот натпис, под која линија е извезено SPECIAL POLICE FORCE, а под тоа со 
големи букви е извезено "ТИГАР". Под сите натписи во комбинација од бела, 
кафеава, црвена и жолта боја е извезена глава на тигар, под него две молњи со 
жолта боја, а целиот амблем на растојание од 0,5 см од надворешниот раб е 
извезен со жолта лента (прилог број 6). Овој амблем во намалена форма со 
димензии 5,5 х 4 см, или амблемот во форма на круг изработен од чоја во темно 
сина боја со дијаметар 4 см, со извезен ловоров венец во златно жолта боја и во 
средина впишано РМ, се вшиени на маскирната капа (прилог бр.7). На десната 
страна од црната или зелената беретка е поставена значка во форма на штит со 
извезена глава на тигар со димензии 3 х 3 см (прилог бр.8). . 

На капакот од горниот лев џеб од̂  маскирната виндјакна со влошка на 
полицајците и полицајците - припадниците на единиците за извршување на 
специјални задачи и од маскирната кошула со кратки ракави е пришиена 
"чичка" - лента за прикачување на еполета со ознака на чинот. 

2. Белата униформа за зимски услови се состои од: виндјакна со 
ќулавка, панталони и ракавици. Изработена е од платно во бела боја и 
присцособена за облекување преку маскирната или друга униформа. 

3. Планинарската униформа се состои од: ветровка, панталони 
пумпарици, волнени чорапи доколеници и надколеници, волнена планинарска 
капа, фланелска кошула, волнени заштитни ракавици, панталони за ветер, 
волнен џемпер, планинарски чевли, полупанцерки со високи наврвки (гамаши) и 
алпинистички шлем. 

Панталоните, чорапите доколеници и надколеници, волнените заштитни 
ракавици, панталоните за ветер, високите наврвки, фланелската кошула и 
џемперот се во темно сива боја, ветровката е во темно сина боја, а 
планинарските чевли и полупанцерките во црна боја. , 

Алпинистичкиот шлем е во црвена боја. 

4. Скијачката униформа се состои од: скијачка виндјакна - елек, скијачки 
панталони, пуловер, блуза со рол ј,ака, скијачки ракавици, скијачка капа, 
скијачки чевли и скијачки горни панталони. Сите делови на оваа униформа се 
во темно сива боја. 
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5. Кожната униформа за моторциклистите е изработена од кожа во 
оловно сина боја со едноставен крој и се состои од: панталони, виндјакна, 
кацига со визир и вграден микрофон, кожни ракавици, памучна маица со темно 
сина или црна боја со кратки ракави, долги гаќи и поткошула во темно сина или 
црна боја и чизми. 

Виндјакната е со затворен крој на закопчување со ревери приспособени 
за отворање, поставена е со тенка ткаенина во темно сива боја која е 
приспособена за вадење. На задниот дел од виндјакната со бела флуоросцентна 
материја е впишан зборот ПОЛИЦИЈА, а буквите се со димензии 10 х 14 см 
поставени на меѓусебно растојание од по 1 см. 

Кацигата со визир е во бела боја на која е залепено ознака во форма на 
круг изработена од самолеплива пластична материја, која е во иста форма, како 
и ознаката на капата. 

6. Униформата за посадата на оклопните транспортери се состои од 
тенковска капа-шлемофон, комбинезон памучен темно сива боја, кратка 
виндјакна, памучна капа со темно сива боја и кожни ракавици во црна боја 
поставени со крзно. 

Комбинезонот и виндјакната се изработени од памучно платно, а јаката 
на виндјакната има крзнена влошка. 

Тенковска га капа-шлемофон е изработена од кожа во црна боја. 

Освен наведеното, посадите на оклопните транспортери ги користат и 
другите дополнителни делови од маскирната униформа. 

Член 11 

Прилозите од број 1 до број 8 се составен дел на оваа уредба. 

5. Дополнителни делови на униформата 

Член 12 

За извршување на определени задачи и работи на полицајците им 
припаѓаат и соодветни дополнителни делови на униформата и тоа: стражарска 
бунда, работен костум, гумени чизми, чакшири, коњанички чизми, мамузи, 
флуоросцентни долактици, пишталка со гајтан, торбар беџ на дежурниот, ранец 
и шлем. 

1. Стражарската бунда е од импрегнирано платно, со вообичаен крој и 
поставена со крзно. Бундата е темно сива боја со должина до околу половината 
на листовите на нозете. 

? 

2. Работниот костум е во форма на комбинезон темно сина боја. 

3. Гумените чизми се со црна боја и со вообичаена изработка. 
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4. Чакширите се со темно сина боја и се изработени од камгарн со 
вообичаен крој, а од страните имаат ширити од егализир во светло сина боја со 
ширина од 0,2 см. На колената и задниот дел се зајакнати со иста ткаенина. 

5. Коњаничките чизми се изработени од црна бокс кожа и имаат кожен 
ѓон. Сарите се меки и допираат до под колена. 

6. Мамузите се од пониклован челик, со два крака од 10 см и репелка во 
должина од 3,5 см. Ширината на краците и репелката е 1 см. На крајот од 
краците има прорез за ремен со помош на кој мамузите се прицврстуваат на 
чизмите. Репелката е со или без заврток. 

7. Флуоросцентните подлактици се изработени од платно на коб во 
надолжни линии е нанесена флуоросцентна материја. 

8. Пишталката е од метал или пластика со стандардна изработка, а 
гајтанот е исплетен од вештачка свила од темно сина боја. 

Пишталката е изработена така да дава звук на едноличен тон со јачина 
најмалку 90 дб (децибели). 

9. Торбата е од мека природна или вештачка кожа црна боја 
ириснособена за носење на соодветен прибор, а се носи на ременот на левата 
страна или преку рамо. 

10. Беџот на дежурниот е сина боја со димензии 10 х 6 см на кој 
стои натписот ДЕЖУРЕН, а истиот е изработен од пластична материја и на 
него е поставена штипка погодна за закачување. 

11. Ранецот е со темно сина боја. 

12. Шлемот е панцирен (непробоен) и со оловно сина боја. 

6. Униформа за резервниот состав 

Член 13 

Маскирната униформа на припадниците на резервниот состав на 
полицијата е иста, како и соодветната униформа на полицајците од активниот 
состав, со тоа што припадниците од резервниот состав носат теренски чевли 
изработени од мрсен спорт-бокс ѓон, кожен меѓуѓон и, надворешен ѓон од гума. 
На теренските чевли се нашиени глуждници за околу 8 см над глуждот. Другите 
делови од униформата се исти, како и дополнителните делови од униформата на 
полицајците. 

7. Технички карактеристики на униформите 

Член 14 

Техничките карактеристики на униформите ги пропишува министерот за 
внатрешни работат 
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8. Цивилна облека 

Член 15 

Под цивилна облека од членот 2, став 4 на оваа уредба се подразбира: 
сако, панталони, мантил, елек, кошула, вратоврска, чорапи и чевли. 

III. НОСЕЊЕ НА УНИФОРМА ТА 

Член 16 

Носењето на униформата во зависност од видот и карактерот на 
работните задачи го пропишува министерот за внатрешни работи. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 17 

Деловите на униформата на кои кројот и бојата се изменети со оваа 
уредба, ќе се заменат по истекот на рокот на нивното траење. 

Член 18 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи 
Уредбата за униформата и ознаките на униформата на полицијата во 
Министерството за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр.20/98 и 
61/99). 

Член 19 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-476/1 
8 февруари 2000 година 

Скопје 

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

П Р И Л О Г Б Р О Ј 1 П Р И Л О Г Б Р О Ј 2 
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238. 
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93, 
63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 1.02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 
ПРИ УВОЗ НА СУРОВ ШЕЌЕР НАМЕНЕТ ЗА НЕПО-

СРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2000 ГОДИНА 

1. Со оваа-одлука се определува количински царин-
ски контингент за стока која може да се увезе, по 
стапка која е пониска од стапката на царина пропишана 
во царинската тарифа (глава, тарифен број, тарифен 
став). 

2. Во рамките на билансните потреби, по барање на 
производителот на суров шеќер, без плаќање царина и 
посебна давачка (прелевман) ќе се увезат 40:000 тони 
суров шеќер (Тарифна ознака 1701 11 00 00) како ре-
продукционен материјал наменет за непосредно произ-
водство во 2000 година. 

Правото на увоз без плаќање царина за стоката (су-
ров шеќер) го остварува производителот како краен 
корисник. 

3. Министерот за финансии по барање на крајниот 
корисник, а по претходно мислење од Министерството 
за стопанство за динамиката на увозот на количинскиот 
контингент, со решение го одобрува царинскиот кон-
тингент. 

4. Стоката увезена по овој основ не може да се 
отуѓи, ниту да се користи за цели за кои не се увезени. 

5. За остварениот увоз согласно оваа одлука, Царин-
ската управа на Република Македонија, го известува 
Министерството за финансии шестмесечно. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува за стоката од 
точка 2, која ќе биде внесена во царинското подрачје на 
Република Македонија заклучно со 31.12.2000 година. 

Бр. 23 37/1 Претседател на Владата 
1 февруари 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

239. 
Врз основа на член 27 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2000 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 86/ 
99), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8.02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ДО ЛО-

КАЛНИТЕ ЈАВНИ ГЛАСИЛА ЗА 2000 ГОДИНА 

1. Распределувањето на средствата - тековни транс-
фери до јавните гласила во износ од 18 милиони денари 
од разделот 193.01 на Министерството за информации 
потставка 441287, се врти континуирано и во 12 ед-
накви делови почнувајќи од јануари 2000 година. 

Трансферот на средствата ќе го врши Министер-
ството за информации. Средствата се распределуваат 
на јавните радиодифузни претпријатија што вршат деј-
ност на локално ниво со следниве износи: за Куманово, 

. Прилеп и Тетово по 6,60%; Битола 5,40%; Охрид, 
Струга, Струмица, Кочани, Кавадарци, Гевгелија по 
4,55%; Гостивар 3,85%; Делчево, Неготино, Штип, Ве-
лес и Кичево по 3,65%; Берово, Пробиштип, Дебар, 
Радовиш и Ресен по 2,20% и Виница, Валандово, Кра-

тово, Македонски Брод, Крушево, Свети Николе, 
Крива Паланка и Демир Хисар по 1,80%. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-237/1 Претседател на Владата 
.8 февруари 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

240. 
Врз основа на член 24, став 1 од Законот за тргови-

јата („Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/ 
99 и 43/99), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8.02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

БРАШНОТО И ЛЕБОТ 

1. Како највисока производна цена на брашното Тип 
„500" се определува 19,29 ден/кг. 

Цената на брашното од став 1 на оваа точка важи 
како највисока продажна цена на производителите 
франко натоварени во вагон или камион на најблиската 
натоварна станица на производителот. 

На цената од став 1 на оваа точка можат да се пре-
сметуваат и трошоците на амбалажата. 

2. Како највисока цена на брашното во прометот се 
определува и тоа: 
- брашно Тип „500" 1/1 кг на големо 20,50 ден/кг. 
- брашно Тип „500" 1/1 кг на мало 23,00 ден/кг. 

3. Како највисока малопродажни цена на лебот Тил 
„500" од 600 гр. се определува 23,00 денари по парче. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува од 5 февруари 
2000 година. 

Бр. 23-411/1 
8 февруари 2000 година 

Скопје 

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

Огласен дел 

З А П И Ш У В А Њ Е В О Т Р Г О В С К И О Т 
Р Е Г И С Т А Р 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8477/99, на регистарска влошка бр. 02019766?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претвара-
њето на Друштвото за производство, трговија и услуги 
„ИМПЕСАЛ" Осман ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, 
ул. „Љуботенска" бр. 56. , 

Содружник Осман Салиу од с.М.Речица - Тетово со 
фирма Друштво за производство, трговија и услуги 
„ИМПЕСАЛ" Осман ДООЕЛ експорт-импорт со се-
диште во Тетово, ул. „Љуботенска" бр. 56. 

Дејности: 15.81, 17.40, 17.54, 17.60, 18.10, 18.22, 
18,23, 18,24, 19.30, 20.10/1, 20.40, 20,51, 21.21, 21.25, 
25.13, 25.22, 25.24, 28.72, 36.11, 36.13, 36.14, 36.63, 
50.10, 50.20, 50,30, 51,17, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34 , 51.35 , 51.36, 51.37, 51.41, 51.42 , 51.43 , 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 612.57, 51.70, 52.11, 523.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.62 , 55.30 , 55.40, 60,21, 60.22 , 60.24 , 63.12 , 63.30, 
63.40 , 65.12/3 , 74.12 , 74.30, 74.82 , 74.84. 

За управител на Друштвото се одредува лицето 
Осман Салиу од с.М. Речица - Тетово. 
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Овластувања: Друштвото во правниот промет иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Одговорност: Друштвото за обврските во правниот 
промет со трети лица превземени.во текот на работе-
њето одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I --Скопје, Трег. бр. 8477/ 
90 (51) 

Основниот суд Скопје ! - Скопје, со решен мето 
Трег. бр. 3927/99, на регистарска влошка бр. 02018283?-
3-09-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на Друштвото за промет и услуги на големо и 
мало „ФАТКОМ" Ајриз и др. ДОО експорт-импорт 
Скопје ул. „Никола Грчето" бр.6/5. 

Дејности: 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 
51.33, 51.36, 61.37, 51.39, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 
51.65, 61.64, 51.53, 51.44, 52.55, 51.56, 51,25, 51.35, 
51.22, 50.30/1, 51.10, 50.40/1, 51,66, 61.47, 51.70, 51.45, 
51,56, 61.61, 62.24, 52.21, 52.22, 52.25, 52.11, 52.41. 
52.42/52.43, 52.48, 52.50, 52.12, 60.21, 60.23, 60:24, 
65.12/3, 6330, 63.40, 74.84, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредувала и застапување во 
правниот промет на стоки и услуги, консигнациона про-
дажба, комисионо'"работење, лизиг, фришопи, меѓуна-
роден транспорт на стоки и лица, меѓународно собра " 
ќајно-агенциски работи, застапување на странски 
фирми, шпедиција, малограничен промет со СР Југо-
славија, Бугарија, Грција и Албанија, туристичко рабо-
тење со странство, друштвото во правниот промет со 
трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За 
обврските во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со сиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3927/ 
99. (52) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12979/99, на регистарска влошка бр. 
02021190?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД друштвото за трговија на го-
лемо и мало „САЛВАТОРЕ" Сафет ДООЕЛ увоз-из-

х воз Скопје ул. „Христифор Жефаровиќ" бр. 1. 
Дејности: 52.11, 523.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 

52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 63.40, 74.84, 50,'10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 
51.15, 51.21, 51,22, 51.'23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38/ 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 61.70, 63.30, 60.21, 60,22, 
60.23, 63.21, 71.10, 71 21, 60.24, 52.62, 55.11, 55.12, 
50.30/1, 50.30/2, 55.40, 50.20, 52.74, 17.40/1, 17,40/2, 
17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18,22, 18,23, 
18.24, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, реекспорт, компензациони работи, меѓунаро-
ден транспорт на стоки и патници, туристички услуга, 
посредување во прометот на стоки и услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свос име и за своја сметка. За обврските напра-
вени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говра со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски 
промет е Мекиќ Сафет - управител, без ограничуваше. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 12979/ 
99. . ' (33) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4276/99, на регистарска влошка бр. 02016504?-
8-03-000 го,запиша во трговскиот регистар усогласу-

вање со ЗТД Друштво за производство, трговија и 
услуги „ОСТОЈА44 Ѓорѓивка ДООЕЛ експорт-импорт, 
Скопје, ул. „4 Јули'4 бр. 1/3-1. 

"Дејности: 51,21, 51.31, 51.32, 51.33, 5134, 5135, 
51.36, 5137, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2,, 51.42, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 61.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.121, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 5232," 5233, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52/45, 52 46, 62.47, 52.48, 52.50, 52.51,52.62, 52.63,.50.10, 
50.20, SO 30/1, 50,30/2, 50.50, 65.12/3,51.19, 63.40, 25.22, 
36.11, 36.12, 36.14, 93.01, 60,21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.30, 5530, 55.30/1, 71.10, 45.11, 45.45, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 
52.74, 22.22, 22.23, 15.81, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување, реекспорт, консиг-
нација, посредување во прометот'со стоки и услуги, 
малограничен промет со СР Југославија, Р.Албанија, 
Р.Бугарија и Р.Грција, меѓународен транспорт на стоки 
и патници во друмскиот сообраќај, неогрничени овла-
стувања, целосна одговорност, изведување градежни 
работи во странство. Лице овластено за застапување е 
Ѓорѓивка Степановиќ - управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 4276/ 
99. (54) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 
991/99, на регистарска влошка бр. 007147, го запиша во 
трговскиот регистар претворањето на ДОО на Друш-
тво за трговија и услуги на Митаноски Горѓи „МАРЕ-
ДО44 Охрид ДООЕЛ, Охрид, ул.„Марко Цепенков бр. 

Основач и управител Митаноски Ѓорѓи од Охрид. 
Дејности: 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.93, 15.94, 

15.98, 98.2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 29.71, 29.72, 
45.31, 4532, 4533, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45 , 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2 , 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 5132,. 5133, 5134, 5135, 51.36, 5137, 5138, 
5139, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64 , 51.65 , 51.66 , 51.70, 52.11, 52.12 , 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 5233, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, '52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.21/2, 55.23, 55.30/1, 5530/2, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
61.20, 63.30, 63.40, 74.70, 74.81, 9233, 92.34, 92.62, 
92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка - ПОЛНИ ОВЛА-, 
СТУВАЊА. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со сите свои средства - ПОЛНА ОДГОВОР-
НОСТ. 

Лице овластено за застапување е Митаноски Ѓорѓи, 
управител со неограничени овластувања.' 

Основачкиот влог изнесува 5.500 ДЕМ според изја-
вата на овластен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 991/99. -(425) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 
1227/99, на регистарска влошка бр. 007383, гo запиша 
во трговскиот регистар претворањето на ни во акци-
онерско друштво-, Друштво за угостителство, туризам, 
трговија и услуги ;,ФЛАМИНГО“ АД увоз-извоз 
Охрид, бул. „Туристичка" бр. 92, Охрид. 

Основачи се:. Таневски Дончо, Таневска Сузана од 
-Охрид и Алимаскоски Милан од Скопје. 
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Дејност: 01.11/1, 01.21, 28:61, 28.73, 45.21/1, 45.21/2, 
50.10, 50.20, 50.50, 50.70, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.34, 51.35, .51.39, 51.41, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 
55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.20/1, 60.20/2, 563.11, 63.30, 63.40, 65.12/ 
3, 74.14, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во промет со услуги и стоки, 
реекспорт, малограничен промет, меѓународна шпеди-
ција. 

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

Акционерското друштво во правниот промет со 
трети лица одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Тановска Сузана, 
претседател на управниот одбор, со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 1227/99. (426) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 
679/99, на регистарска влошка бр. 006826, го запиша во 
трговскиот регистар претвораното на Друштво за про-
изводство, трговија и услуги „ЕРДИ64 - Јашароски На-
зиф ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Даме Груев" бр. 179, 
Охрид. 

Основач е Јашароски Назиф од Охрид. 
Основната главнина на друштвото изнесува 8 ООО 

ДЕМ во противвредност од 247.840,00 ден по приложен 
извештај на овластен проценител. 

Дејности: 24.16, 24.17, 27.1, 27.2 , 27.3 , 27.4 , 27.5, 
27.21, 27.22, 28.11,. 28.12, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 
28.63 , 28.71, 2^.72, 28.75 , 31.20, 31.62 , 45.25 , 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.30, 50.40, 51.24, 51.53, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22,. 52.23,. 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 55.30, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72,40, 74.20, 74.40, 74.70, 74.81, 
74.84 , 92.20, 92.33, 92.34 , 92.72, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет, посредувањe и застапување во про-
мет со стоки и услуги, продажба на стоки од консигна-
циони складови на стоки, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски 
услуги за транспортот, реекспорт, изведување на инве-
стициони работи во странство и отстапување на инве-
стициони работи на странски лица во земјава. 

Полни овластувања - полна одговорност. 
Лице овластено за застапување е Јашароски Назиф, 

управител без ограничување. 
Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 679/99. (427) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 
2933/99, на регистарска влошка бр. 009100, го запиша 
во трговскиот регистар претворањето на П.П. во ДО-
ОЕЛ на друштвото за трговија на големо и мало увоз-
извоз „ЕТИКА" Струга, Милчо, ДООЕЛ Струга, ул. 
„Владо Малески" бр. 6. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 21.23, 37.10, 37.20, 
50.3/1, 50.30/2, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 
51.38, 51.39, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27 , 52.33, 52.41, 52.44/4 , 52.50, 52.6, 
52.62, 52.63,60.22, 71.10, 71.21,71.22, 71.34,74.70,74.12. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување' во прометот на стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигна.циони складови 
на странски стоки, угостителски и туристички'услуги,'' 

меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција, услуги во меѓународен транспорт, ма-
лограничен промет. 

Друштвото во правниот промет има полни овласту-
в а а и одговара со целиот свој имот со полна одговор-
ност. 

Лице овластено за застапување е Милчо Матоски -
управител без ограничувана. 

Основна главнина е 218.585 денари. 
Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 2933/99. (428) 

Основниот суд во Битола, ,со решението Трег ,бр. 
259/99, на регистарска влошка бр. 06400, го запиша во 
трговскиот регистар усогласува н,ето на претпријатието 
со ЗТД на Друштво за производство, услуги и промет 
„МЕТАЛИКА" - Муамед и останати ДОО увоз-извоз 
Охрид, Охрид, ул. „Петар Поп Арсов" бр. 5-а. 

Основачи се: УПП „МЕТАЛИКА" од Охрид и Мав-
мудоски Муамед од Диселдорф, СР Германија. 

Основна главнина на друштвото изнесува 2 
861069,00 денари со приложен биланс на состојбата. 

Дејности: 28.11,28,12, 28.21, 28,22, 28.30, 28.40, 
28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 
25.22,25.24,45.41,45.42, 45.43,45.44, 45.45, 51.21,51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.46, 51.53, 
51.54, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.71, 52.72, 52.74, 93.01, 93.05, 27.1, 27.2, 27.3, 
27.4, 27.5. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет, посредување и застапување во про-
мет со стоки и услуги, изведување на инвестициони 
работи во странство и отстапување на инвестициони 
јработи на странски лица во Македонија. 

Во правниот промет со трети илца друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка (неограничени овла-
стувања) а за обврските во правниот промет друштвото 
одговара во висина на вложените средства (целосна од-
говорност). 

Лице овластено за застапување е Садикоска Рејда -
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр: 259/99. (430) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3215/99, на регистарска влошка бр. 009379, го запиша 
во трговскиот регистар Трговецот поединец за угости-
телска дејност Методија Мијал Струмениковски „РАЈ-
СКА ГРАДИНА" ТП Претор, Ресен. 

Дејност: 55.30/1. 
Трговецот поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка со полни 
овластувања. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица одговара со целиот свој имот со полна одговор-
ност. 

Методија Струмениковски, овластен потписник. 
Од Основиот суд во Битола, Трег. бр. 3215/99. 

(586) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3483/99, на регистарска влошка бр. 009647, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
транспорт, шпедиција, услуги, трговија на големо и 
мало, Андријана Симјановска и други „ЈУДИ-АН" 
увоз-извоз ДОО ул. „Спасе Ристевски" бр. 27/Б, Битот 
ла. 

Дејности: 60.24, 60.23, 60.21, 60.22, 63.11, 63.12.,', 
i 63.21,63.40, 71.10, 71.21, 50.10, 50.20, 50.30 50.30/1 



Стр. 432 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 15 февруари 2000 

50.30/2, 50.30/3, 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, 52.44/4, 52.45, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.31, 51.34, 51.35, 51.38, 51.41, 51.32, 51.33, 
51.36,51.21,51.70. 

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

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 
и во надворешниот промет е Андријана Симјановска, 
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3483/99. 
' (588) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3773/99, на регистарска влошка бр. 009937, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговското 
друштво за угостителство и трговија „ЏАЈКО" Сашо 
Мајкоски ДООЕЛ ул. „Абас Емин" бр. 371, Охрид. 

Основач: Сашо Мајкоски од Охрид. 
Дејности: 01.1241, 15.98/2, 25.2, 50.10, 50.11, 50.40/2, 

51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.43, 51.44, 51.70, 52.11, 52.12, 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, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 
74.12, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, меѓународна шпеди-
ција, малограничен промет. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка со полни овластувања, а за обв-
рските одговара со целиот свој имот со полна одговор-
ност. 

Управител на друштвото е Сашо Мајкоски со нео-
граничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности, а истиот ќе го застапува друштвото во внатре-
шниот и надворешно трговскиот промет. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3773/99. 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3804/99, на регистарска влошка бр. 009968, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговското 
друштво за транспорт, трговија, услуги на Блага Ха-
џиспиркоска „ЧАМА-ШПЕД" увоз-извоз, ДООЕЛ, 
ул. „Ристе Ристески1.1 бр. 14, Прилеп. 

Единствен содружник на ДООЕЛ е Блага Хаџи-
спиркоска од Прилеп. 

Дејности: 01.21, 01.22, 01.25 , 01.41, 02.01, 02.02, 
11.20; 14.21, 15.13, 15.33, 15.51, 15.81/1, 15.86, 19.10, 
20.10/1, 26.40, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.42, 51.41, 51.43, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, ,51.70, 52.12, 
52.21, 52.24, 52.27, 52.42, 52.43, 52.44, 52.50, 52.62, 
55.11, 55.30/1, 55.40, 55,51, 60.21, 60.22 , 60.23 , 60.24, 
60.30, 63.11, 63.12 , 63.21, 63.30, 63.40 , 65.12/2 , 65.12/3, 
71.10, 71.21, 72.60 , 74.70, 74.81, 80.41, 92.33 , 92.71, 
93.01, 93.02, 93.03 , 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги 
во транспортот, посредување и застапување во промет 
на стоки и услуги, продажба на странски стоки и кон-
сигнациони складови, меѓу граничен промет со сосед-
ните земји и реекспорт. 

Друштвото се организира на неодредено време. 
! Управител на друштвото е Блага Хаџиспиркоска. 
Основната главнина на друштвото е 5000 ДЕМ, во 

противвредност. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3804/99. 

(590) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3741/99, на регистарска влошка бр. 009905, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
инженеринг услуги, Тони Димески „МИЌЕ-ИНЖЕ-
НЕРИНГ" увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Горѓи Димитров4' 
бр. 25, Прилеп. 

Дејности: 15.82/1, 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51 
15.81/1, 15.86, 15.98/2, 17.54/2, 18.22, 19.10, 50.30/3 
50.50, 51.11, 51.11, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52 
51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 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, 60.21, 60.22 
60.23 , 60.24 , 63.21, 63.40, 65.12/3 , 67.13, 71.10. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста 
пува во свое име и за своја сметка, полни овластува' 
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целокупниот имот со 
кој располага, полни одговорности. 

Лице овластено за застапување е Сузана Ѓорѓиоска, 
управител со неограничени овластувања. 

Основната главнина изнесува 5.000 ДЕМ во против-
вредност согласно извештај за извршена проценка од 
судски проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3741/99. 
(591) 

З А П И Ш У В А Њ Е ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА Н А ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ . 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг.бр. 
158/98 од 22.02.1999 година, утврди дека Програмата и 
Статутот на здружението на граѓани Железнички бо-
речки клуб „РАБОТНИЧКИ" со седиште во Скопје со 
својство на правно лице од 09.05.1977 год. се во соглас-
ност со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I Скопје под Рег. бр. 44 се 
запишува здружението на граѓани Железнички боречки 
клуб „РАБОТНИЧКИ" со седиште во Скопје на уtl 
Спортска сала „Работнички" Градски парк б.б. кое го 
застапува неговиот претседател Борислав Јосифовски 
од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5345) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со С.О. број 94/99 
од 19.01.2000 година во регистарот на странски органи-
зации под Рег. број 77 ја запиша подружницата во Репу-
блика Македонија на странската организација Незарет-
ска добротворна служба, НИК со седиште во Канзас 
Сити Мисури - САД. 

' - Седиштето на подружницата на странската орга-
низација е во Скопје на ул. „Маршал Тито" број 33/1. 

- Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација од САД во Република Ма-
кедонија е г-дин Доналд Мур - државјанин на САД. 

Работата и активностите на подружницата на стран-
ската организација во Република Македонија ќе се од-
несува на развивање на стручно образование во областа 
од кои постои конкретна потреба како што се здрав-
ствена заштита, деловен менаџмент, проекти за оства-
рување приходи, земјоделие, помагање со цел кризна 
интервенција за жртви на природни и лични ката-
строфи, овозможување на културно искуство на хри-
стијанска средена како и поврзување на инвеститори од 
странство со претпријатија и проекти во Македонија. 

- Подружницата на странската организација Неза-
ретска добротворна служба, ИНК стекнува својство на 
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правно лице и може да започне со работа од 19.01.2000 
год. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (5346) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје со решение Зг.бр. 
646/99 од 20.12.1999 година во регистарот на здружени-
ја га на граѓани и фондации под Рег. број 628 го запиша 
здружението на граѓани Градски Противпожарен сојуз 
на Скопје со седиште во Скопје на ул. „Романија" б.б. 

- Лице овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател дипл. инг. Нове Георгиевски од 
Скопје. 

Работата и активности на здружението ќе се однесу-
ваат на oMacoeyBaibc на организацијата, заштита од по-
жари, ја насочува активноста на сите видови противпо-
жарни сојузи, организира противпожарни натпревари, 
вежби, смотри, изложби и др. противпожарни манифе-
стации на ниво на град Скопје, организира советувања, 
семинари и состаноци, соработува со МВР, Армијата, 
цивилната заштита и сл. стручно оспособување на ка-
дри како и врши други работи што се доделени во дело-
круг на Сојузот врз основа на закон и други прописи 
донесени врз основа на закон. 

- Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 20.12.1999 
год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5347) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со З.Г. број 339/99 
од 24.12.1999 година утврди дека програмата и статутот 
на здружението на граѓани „Здружение за кривично 
право и криминологија на Македонија" со седиште во 
Скопје со својство на правно лице од 16.05.1977 год. се 
во согласност со Законот за здруженија на граѓани на 
Македонија. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I Скопје под Рег. број 639 се 
запишува здружението на граѓани „Здружение за кри-
вично право и криминологија на Македонија" со се-
диште во Скопје на ул. „Крсте Мисирков" б.б. кое го 
застапува неговиот претседател Павел Манев од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5348) 

Основниот суд Скопје Ј - Скопје со З.Г. број 861/99 
од 30.11.1999 година го донесе следното: 

I. Бараното за основање на Карате сојуз на Македо-
нија застапува!! од Сејдо Тсофиловски со седиште во 
Скопје и запишувана во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I Скопје 
СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНО. 

II. Барањето за усогласува!!^ на програмата и стату-
тот со Законот за здруженија на граѓани и фондации и 
запишување во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации при Основниот суд С.копје I - Скопје на Ма-
кедонска карате федерација застапувана од Димче Ки-
чевски со седиште во Скопје СЕ ОДБИВА КАКО НЕ-
ОСНОВАНО. 

III. Судот констатира повлекување на барањето за 
основање и запишување во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I Скопје 
на Сестилски ВКФ Карате сојуз на Македонија застапу-
ван од Ангеле Јовановски со седиште во Скопје. 

IV. Барањето за основање на Македонска карате 
федерација со седиште во Скопје застарувана од Филип 
Петровски и запишување во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I 
Скопје СЕ УВАЖУВА. 

V. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I Скопје под Рег. број 
462 се запишува Македонска карате федерација со се-

диште во Скопје, Кошаркарска сала „Работнички" б.б. 
- Градски парк. 

- Л и ц е кое с овластено даја застапува федерацијата 
е неговиот претседател Филип Петровски и Генерален 
секретар Чедомир Саздовски. 

- Работата и активностите на федерацијата ќе се 
однесуваат на поттикнување и унапредување на карате 
спортот во Републиката, реализирана на упфдегста 
програма за развој на карате спортот, усопасување и 
координирање на програмските активности но тихите 
членки, претставување на Р. Македонија на меѓунаро-
ден план во карате спортот, застапување на членовите 
на карате спортот во РМ како и во Еврипската и свет-
ската карате федерација и др. 

- Македонската Карате Федерација стекнува свој-
ство на правно лице и може да започне со работа од 
30.11.1999 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5349) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со Решение III 
Рег.зг.бр. 272/99 од 31.01.2000 год. во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации го заниша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации на хуманитарната организација на 
крводарители на Република Македонија Скопје со се-
диште на ул. „Иван Козарев" бр. 47. 

Дејноста на Хуманитарната организација на крвода-
ритсли на Република Македонија Скопје с развивање и 
унапредување на хуманитарната и социјалната работа 
со цел за омасовување и унапредување на доброволното 
крводарителство преку едукација пропагирање на ху-
мани цели на доброволно дарување на крв и организи-
рана заштита на крводарителите, со обезбедување на 
здравствена и социјална заштита и сигурност на крвода-
рителите на нивните семејства како и пружање на сите 
видови правна и друга заштита на крводарителите кои 
се наоѓаат во состојба на привремена или трајна мате-
ријална необезбедено^, воспоставување и развивање 
на соработка со крводарител иге во државата во реги-
онот и во светот унапредување и заштита на човековата 
околина, како и други активности поврзани со крвода-
рител ство. 

Со денот на запишувањето во регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации Хуманитарната органи-
зација на крводарителите на Република Македонија 
Скопје се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје 11 - Скопје. (5686) 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II. 
Рег.Зг. 8/2000 на 1.2.2000 година во Регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се усвојува предлогот на „Македонски клуб за шар-
планинци" од Скопје. 

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации на „Македонски клуб за шарпла-
нинци" од Скопје, со седиште на бул. „АСНОМ" бр. 28/ 
2 - 2 . 

Дејноста на „Македонски клуб за шарпланинци" од 
Скопје с: организирано здружување, и поврзување на 
сопствениците и љубителите на кучица од расата „шар-
планинсц" стручно и квалитетно одгледување на ра-
сата, унапредувана на стручна работа и соодветни ме-
тоди, помош и обука на своите членови, организирање 
стручни предаван,а и научно и практично помагање на 
своите членови преку издавање на писмени материјали 
и публикации во медиумите и средствата за јавно ин-
формирана. 

Со денот на запишувањето во Регистарот ,,Македон-
ски клуб за шарпланинци" од Скопје, се стекнува со 
својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје " (5636) 
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Се запишува во регистарот на Здружение на граѓани 
и фондации под Згф.бр. 4/2000, Здружение на граѓани 
со име Одгледувани на овци од Општина Радов ши. 
КЧ'ЈНЧС И Подарел! кое е основано заради организирање 
и развој на сточарство. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Опш-
тина Радовиш. Конче и Подарен! а неговото седиште се 
наоѓа во Радовиш на ул. „Маршал Тито" бр. 40. 

Од Основниот суд во Радовиш.ч (5^12) 

Основниот суд во Гевгелија со решение бр. 1/2000 од 
27.01.2000 година, го запиша во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации на овој суд со следните 
податоци: Доброволно противпожарно друштво ,.Дој-
ран" - Нов Дојран. Седиште на ул. „Маршал Тито41 б.б. 
по Нов Дојран. Иницијатори за основање на Здружени-
ето се: Гушев Александар, Механџиски Ѓ орѓи, Тонче и 
Дем) , Захов Венчо, Качаков Дарко. 

Основна дејност на ова здружение е преземање 
мерки и унапредување на доброволното противпожар-
ство и заштита од пожари на територијата на Општина 
Стар Дојран. 

Лицето овластено за застапување на Здружението е 
лицето Тончев Дељо. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (5800) 

Основниот суд Скопје П - Скопје во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации со Решение III Рег. 
зг. бр. 131/99 од 10.12.1999 година го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации на фудбалскиот клуб „Скопски Ло-
зар" Скопје со седиште на ул. ,.710" бр. 1-а, Скопје, нас. 
Вардар. 

Дејноста на фудбалскиот клуб „Скопски Лозар" 
Скопје е од спортски карактер и тоа: развивање на 
фудбалски спортски активности на Општина Кисела 
Вода и Република Македонија. 

Со денот на запишувањето во регистарот, фудбал-
скиот клуб „Скопски Лозар" Скопје се стекнува со свој-
ство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5975) 

Основниот суд Скопје П - Скопје со решение III. 
' Рег. Зг. бр. 269/99 од 14.01.2000 година, во регистарот 

на Здруженија на граѓ-ани и фондации го запиша с чед-
ното: се одобрува упис во регистарот на Здруженијата 
на граѓани и фондации на Здружението на граѓани „Же-
ната и Семејството" Скопје, со седиште на ул. „Боро 
Менков" бр. 3/1, Скопје. 

Дејноста на Здружението на граѓани „Жената и С.е-
мејството" Скопје с: остварување заштита на лични и 
заеднички социјални, економски, културни, научни, ху-
манитарни образовни, спортски и други права и инте-
реси во согласност со Уставот, Законот и Меѓународ-
ните договори. 
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Со денот на запишувањето во региста(4/т Здружени-
ето на „Женава и Семејството" Скопје, се стекнува со 
својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - С.копје. (5991) 

Основниот суд во Штип со решение Згф. бр 88/99 од 
8.10.99 година, во регистарот на Здружени^ на граѓани 
и фондации што се води при Основниот суд во Штип 

под реден бр. 88 за 1999 година се запишува: 
- Здружение на инвалидски пензионери на Општина 

Штип - Штип. 
Седиштето на здружението се н-аоѓа на ул. „Борис 

Кидрич" бр. 12 во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип и Карбинци 

Од Основниот суд во Штип. (6075) 

Основниот суд во Штип со решение Згф. бр. 92/99 од 
6.09.99 година во регистарот на Здруженија на граѓани 
и фондации што се води при Основниот суд во Штип 
под реден бр. 92 за 1999 години се запишува: 

- Ловно риболовно друштво Штип - Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул: „Вита 

Попјорданова" бб, во Штип. а здружението ќе дејствува 
на територијата на Општина Штип 

Од Основниот суд во Штип. (6076) 

Основниот суд во Штип со решение Згф. бр 106/99 
од 2.12.99 година во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации што се води при Основниот суд во 
Штип под реден бр. 106) за 1994 година се запаишува: 

- Здружение на тутунопроизводители - Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Јосиф 

Ковачев" бб, во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип и целата Република. 

Од Основниот суд во Штип. (6078) 

Основниот суд во Штип со решение Згф. бр. 2/2000 
од 24.01.2000 година во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации што се води при Основниот суд во 
Штип под реден бр. 2 за 2000 1одина се запишува: 

- Асоцијација за на1гредок, едукација и лобирање 
Цел Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Кирил и 
Методи" бр. 38 во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип. 

Од Основниот cyjji во Штип. (6079) 

Основниот суд во Св. Николе со решение ЗГФ бр. 1/ 
2000 од 21.01.21)00 година во регистарот на Здруженија 
и (јхшдацни го запиша следното: 

Се одобрува во регистарот па трагани и фондации да 
се регистрира здружснието-Здружение на земјоделски 
производители за полјоделство - Св. Николе, кое е 
основано за остварување на економски, социјални, кул-
турни, научни, стручни, технички, хуманитарни, обра-
зовни, спортски и други права, интереси и уверувања во 
согласност со уставот и законот. 

Здружението ќе дејствува на територија на Опш-
тина Св. Николе со седиште во Св. Николе на ул. „Ле-
нинова" бр. 53. 

Од Основниот суд во Св. Николе. (6288) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
Рег.Згф. бр.3/2000 од 28.1.2000 год. во Регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации се запишува Хума-
нитарно здружение „Хумано срце" - Тетово. 
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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 II Ст.бр. 195/96 од 27.01.2000 година, го одо-
бри склученото присилно порамнување на должникот 
АД за производство, промет, финансиски и технички 
инжињеринг „Техноком" Скопје со седиште во Градски 
Трговски Центар, Ш-кат и жиро сметка бр. 40100-601-
113106 со неговите доверители. 

Предлагачот-должникот АД за производство, про-
мет финансиски и технички инжињеринг „Техноком" 
Скопје да ги исплати обврските према доверителите во 
висина од 100% износ во рок од 30 дена сметано од 
денот на одобреното присилно порамнување. 

Склученото присилно порамнување има правно деј-
ство и спрема доверителите на предлагачот-должникот 
кој не учествувале во постапката за присилно порамну-
вање како и спрема доверителите кои учествувале во 
постапката чин побарувања се оспорени, и истите биле 
дополнително утврдени. 

Ова решение има сила на извршна исправа спрема 
сите доверители кои побарувања се утврдени во постап-
ката за присилно порамнување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5385) 

Основниот суд во Кичево со решението Ст.бр. 7/ 
2000 од 31.01.2000 година отвори стечајна постапка над 
должникот ПТУ „ДИТА" ДОО с. Колари но истата не 
се спроведува, поради немање на стечајна маса за нами-
рување на трошоците за постапката. 

Се заклучува стечајната постапка над должникот 
Претпријатие за услуги и трговија „ДИТА" ДОО Ки-
чево с. Колари согласно член 64 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (5694) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 4/2000 
година од 31.01.2000 година отвори стечајна постапка 
према должникот претпријатие за производство, про-
мет и услуги „Идол-Маркет" увоз-извоз Прилеп П.О. 
со седиште во Прилеп на ул. „Блаже Темелкоски" бр. 
5, на регистарска влошка 1-17663 во Окружен стопан-
ски суд Битола со предмет на работење трговија на 
мало со разни животни продукти алкохолни пијалоци и 
производи за домашни потреби, со жиро сметка 41100-
601-31775 во Заводот за платен промет Филијала При-
леп. 

Стечајна постапка не се спроведува но се заклучува 
поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. т (5695) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 261/99 
од 04.02.2000 година над Друштвото за промет на го-
лемо и мало „Магно трејд Билјана" ДООЕЛ Битола ул. 
„Прилепска" 35/13 со дејност трговија на мало, жиро 
сметка 40300-601-59722 при ЗПП Битола, отвори сте-
чајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5838) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 255/99 
од 04.02.2000 година над Трговец поединец Митра 
Торне Тировска „Елена" с. Добрушево со дејност трго-
вија жиро сметка 40300-601-91412 при ЗПП Битола, 
отвори стечајна постапка.не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5842) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 252/99 
од 03.02.2000 година над Приватното претпријатие за 
производство услуги и трговија на големо и мало извоз-
увоз Битола ул. „Прилепска" 72/10 со дејност трговија 
на жиро сметка 40300-601-55515 при ЗПП Битола, 
отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (5846) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 8/00 од 
7.02.2000 година над трговец поединец „Дагона" од Би-
тола, ул. „ Цар Самоил" бр. 1%, дејност трговија со ж-
ска бр. 40300-601-88457 при ЗПП Филијала Битола, 
отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (61)70) 
Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 14/00 

над ПП „АЛЕКС КОМПАНИ" ул. „Охридска" бр. 266, 
дејност трговија, жиро-сметка 40300-601-73270 при 
ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и 
ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (6071) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 23/00 
од 07.02.2000 година над Приватно претпријатие за 
услуги, производство и трговија „ПЛАНИНИ4 \noј из-
воз ПО Битола, ул. „Бошко Буха" 42 со дејност проек-
тирање, жиро-сметка 40300-601-80401 при ЗПП Битола, 
отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. ' (6072) 

Основниот суд во Кичево со решението Ст. бр. 6/ 
2000 од 31.01.2000 година отвори стечајна постапка над 
должникот ТП „Такси превозник Лика Наим 4 ул. „11 
Септември" Кичево но истата не се спроведува, поради 
немање на стечајна маса за намирување на трошоците 
за постапката. 

Се заклучува стечајната пстапка над должникот ТП 
„Такси превозник Лика Наим", Кичево ул. „11 Септем-
ври" бр. 127 согласно член 64. 

Од Основниот суд во Кичево. (6073) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 120/99 
од 31.01.2000 година отвори стечајна постапка према 
должникот Трговец поединец Спиркоска Борка Анита 
„Шели" за трговија на мало од Прилеп ТП со седиште 
на ул. „Мицо Козар" бр. 75, Прилеп запишано на реги-
старска влошка бр. 010014957-6-01-000, со предмет на 
работење трговија на мало со облека, со жиро сметка 
41100-601-42029 во Заводот за платен промет Филијала 
Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува, од причини што истата е отворена 
поради непосредно престој на неликвидност. 

Од Основниот суд во Прилеп. (6257) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 6/2000 
година од 31.01.2000 година отвори стечајна постапка 
према доджникот Производно, услужно и трговско 
претпријатие „Стакло резба" увоз-извоз ПО со се-
диште на ул. „Горги Димитров" 30, запишано во реги-
старска влошка 1-12791 со предмет на работење 
завршни и занаетчиски работи во градежништвото, со 
жиро сметка 41100-601-36563 во Заводот за платен про-
мет Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-
чува поради немање на имот. 

. Од Основниот суд во Прилеп. (6260) 

Основниот суд во Прилеп отвори стечајна постапка 
со решение Ст. бр. 10/2000 година од 2.02.2000 година 
према должникот трговско друштво за трговија, произ-
водство и услуги Лилјана Андреска „Мег" увоз-извоз 
ДООЕЛ Крушево со седиште на улица „Маршал Тито" 
бр. 24 во Крушево, запишано на регистарска влошка 
01-0092127-8-03-000 во Основниот суд во Битола, со 
предмет на работење одгледување на посеви и насади 
^класифицирани на друго место. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува, но се заклучува од причини што истата е о творена 
поради непосредно престој на неликвидност 

Од Основниот суд во Прилеп. (6?6Ч 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (5937) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд JI.бр 1119/99 од 22 11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка -над должникот 
Претпријатие ^а трговија, инженеринг и услуги "'ПЕ-
ПИЦА 101" д о о увоз-извоз од Скопје, ул. "Хо Ши 
Мин" бр 285-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
380963 

За ликвидатор се определува лицето Мито Арминов-
ски од Скопје, ул "Петар Манџуков" бр 23-6 

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", 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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - 1 - Скопје (5940) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1219/99 од 30.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ПАВКЕ" 
увоз-извоз ц.о од Скопје, ул "Коста Новаковиќ" бр 
1 а-1/6 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-78095 

За ликвидатор се определува лицето Мито Арминов-
ски од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр 23-б. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (5941) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1125/99 од 29.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "ИКАР" д.о.о. од Скопје, Градски 
парк бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601-149632. 

За ликвидатор се определува лицето Мито Арминов-
ски од Скопје, ул "Петар Манџуков" бр. 23-б. 

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", 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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (5943) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1289/99 од 28 12.1999 година е 
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отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "ЦИСКОМЕРЦ" д.о о експорт-
импорт од Скопје, ул. "Тодор Чангов" бр 45/1 од Скоп-
је, со жиро сметка 40100-601-103940 . 

За ликвидатор се определува лицето Мито Арминов-
ски од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр 23-6 

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

Се задолжуваат должниците да ги намирам долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна, во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (5945) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1300/99 од 18 01 2000 година е 
отворена ликвидациона постапка пад должникот 
Претпријатие за трговија, производство и туризам 
"САНА КОМЕРЦ" ц о. увоз-извоз од С'копје, ул "Да-
утица" бр. 14 од Скопје, со жиро сметка 40120-601 -
127743. 

За ликвидатор се определува лицето Мито Арминов-
ски од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23-6 

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", 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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (5947) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1080/99 од 18.11.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и промет на сто-
ки на големо и мало "ЕТЕРНА" н.о увоз-извоз од 
Скопје, ул. "4-ти Јули" бр. 105-а од Скопје, со жиро 
сметка 40120-601 55167. . 

За ликвидатор се определува лицето Мито Арминов-
ски од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23-6. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (5948) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр 1294/99 од 26 01 2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало "НОВО-
ПРОМЕТ" ц.о. од Скопје, ул "Пандил Шишков" бр 
16/1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-32356 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ков од Скопје, ул. "Битпазарска" бр 60 

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", 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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - 1 - Скопје (5953) 

Основниот суд CKorije I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр 1240/99 од 15 12 1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги на 
големо и мало "ИНТЕРКОНИКА" ц о експорт-им-
порт од Скопје, ул "Д Пандилов" бр 5 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-147199. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, ул. "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", 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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (5960) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр 1224/99 од 17 12 1999 година е 
отворела ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија 
"КО КОМЕРЦ" увоз-извоз д о о. од Скопје, ул. "Мирче 
Ацев" бр 3/19 од Скопје, со жиро сметка 40100-601 -
97939. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, ул "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", 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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (5961) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со ре-
шение на ОВОЈ суд Л.бр 1131/99 од 28.12.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "БИО 
МЕДИЦИ" д о.о. од Гостивар, ул "Мара Угринова" бр 
64-2/15 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-396624 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, ул "Јане Сандански" бр. 50/3-4. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
I.: према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
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дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (5962) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува лека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 870/99 од 22 10 1999 година с 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, инженеринг и завршни 
р а б о т и во-градежшптвото "ХИДРАНТ!1 увоз-извоз од 
СКОПЈЕ, бул "Јане С-андански" бр. 91/1-11 од Скопје, со 
жиро сме t 40100-601-297910 

За ликвидатор се определува лицето Мира Груевска 
Димовска од Скопје, бул "Видое Смилевски Бато" бр 
87/1/5 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на но-, 
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје - 1 - ('копје. (5992) 

Основниот суд С К О И Ј С I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л бр. 1060/99 од 02 11 1999 година с 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "МИЛИНЕКС" д о о од Скоп-
је, ул. "Ленинова" бр 11 од, Скопје, со жиро сметка 
40100-601-276767. 

За ликвидатор се определува лицето Чолак Митко 
од Скопје, ул "Ленинова" бр 11 
' Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена но обја-
вувањето на огласот во "С.лужбен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (6015) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1299 99 од 25 01 2000 година с 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет па големо и мало "УНИОН 
КОМЕРЦ" ц.о експорт-импорт од Скопје, ул. "1010" 
бр 23 од ("копје, со жиро сметка 40120-601-60239. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, ул "Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

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", 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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - 1 - Скопје. (6045) 

отворена ппквида пиона постапка над должнион 
Претпријатие за трговија и шпедиција "МЕГА ТРАНС 
- К О М П А Н И ' експорт-импорт д о о од Скопје, ул. 
"Коста Новаковиќ" бр 50/3-5 од Скопје, со жиро смет-
ка 40100-601-35^934. 

За ликвид,!lop се опре.делува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, ул "Јане Сандански" бр. 109-3/34 

Се повикуваат доверителите на должникот да ти 
пријава! своите побаруван.а во рок од 30 дена по обја-
вувањето на сч :iacoi во "Службен at сник на РМ", со 
пријава но дна примерока со докажи, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

Се задолжуваат д о л ж и н и т е да ги намират долгови-
те пре.ма претпријатиеio во ликвидација во рок од 30 
дена. а најдоцна но рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје - 1 - Скопје (6046) 

Основниот суд C K O H J C I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л бр. 1279/99 од 25.01.2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за проектирање, градежништво, тргови-
ја на големо и мало 'ТНМА-ПРОЕКТ" д о о увоз-из-
воз од Скопје, ул "Ганче Хаџи Панов" бр. 10 од Скоп-
је, со жиро сметка 40100-601-62207. 

За ликвидатор се определува лицето ("пиро Митрев-
ски од Скопје, ул "Јане Сандански" бр. 109-3'34. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд С копје -1 - Скопје. (6047) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1186/99 од 01 12 1999 година с 
отворена ликвидациона 'постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и промет 
"КЛИН :Г" н.о увоз-извоз од Скопје, ул "Коце Мета-
лец" бр, 5-5/5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601 -
355393 

За ,л.иквидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, ул "Јане Сандански" бр 109-3/34 

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", 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 долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (6049) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1092/99 од 04.11 1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за деловни услуги и трговија на 1олемо и 
мало. УВОЗ-ИЗВОЗ "СИМА" ц о од Скопје, ул. "Коста 

Шаховi" бр, 7., од СКОПЈС, со жиро сметка,. 40100-601-
60954. 



15 февруари 2000 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, ул "Јане Сандански" бр. 109-3/34 

Се повикуваат доверителите на должникот да ти 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена но обја-
вуван,сто на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ти намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (60^0) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје. објавува дека со ре-
шение in ОВОЈ суд Л бр 1280/99 од 23.12 1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, посредување, застапување 

ГЕММА МПГ" А Д. од Скопје, ул "Водњанска" бр 6 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-294503 

За ликвидатор сс определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, ул "Јане Сандански" бр 109-3'34 

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

Се задолжуваат должниците да ти намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

()д Основниот суд Скопје - I - С 'копје . (6051) 

Основниот суд Скопје I - СКОПЈС, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1334/99 од 18.01.2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги во 
прометот "МОРСКИ-КОМПАНИ" од Скопје, ул. 
"Коперникова" бр. 19/1-11 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-341861. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - 1 - Скопје (6065) 

Основниот суд Скопје 1 - ("копје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 1419/2000 од 04.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "УМИТ-КАН" н.о од Скопје, ул ' Ко-
ста Абрашевиќ" бр 65 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-338710 

За ликвидатор се определува лицето Мустафовски 
Аднан од Скопје, ул. "Кемал Ссјфула" бр. 11. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван,а во рок од 30 дена но обја-
вуван,его на огласот во "Службен весник па РМ", со 
пријави во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од ден последната објава 

Бр..10 - Стр. 439 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

()д Основниот суд ('копје - I - Скопје (6198) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Се продава земјоделско земјиште - лозје на К. П. 
број 607/3, план 4, скица И , на место викано „Креме-
њарник", лозје петта класа, со вкупна површина од 297 
м2, сопственост на Панче Младеновски, од Скопје, спо-
ред Поседовен лист број 1809 на К. О. Волково за цена 
од 280,00 денари за метар квадратен. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, на ул. „Ѓорче Петров" бр. 10-
а, локал 2, Скопје. (5409) 

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 6771 на 
м.в. „Деребој" нива 3 класа во лов, од 3382 м. кв. опи-
шана по ГШ. бр. 12050 на КО Тетово за цена од 
465.000,00 денари, сопственост на Ајдин Азем Аземи од 
Тетово ул. „М. Бафтиари" бр. 78-ц. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство на купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до Нотарот Александар Захариески од Тетово, ул. 
„ЈНА" бр. 4. (5700) 

Се продава земјоделско земјиште и Поа 2000 м2 од 
КП. бр. 196/3 на м.в. „Гомуша", нива 4 класа во повр-
шина од 6790 м2 по ПЈ1. бр. 951 на КО Требош, за цена 
од 80.000,00 денари сосопственост на Селмани Селман 
с. Требош - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиш-
тето 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 прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

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

(5701) 

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште, 
сопственост на Христсна Вучковиќ, од Белград, СР Ју-
гославија, на ул. „Кичевска" број 1. Недвижноста се 
наоѓа во КО Чифлик (Пехчево) и се води во евиденција 
на РГУ - Одделение за премер и катастар Берово, во 
Поседовен лист број 11. Недвижноста е со следните 
индикации: 
- КП број 308, викано место „Бербешница" - нива, 
класа 7, со површина од 1960 м2; 
- КП број 309, викано место „Бербешница" - нива, 
класа 7, со површина од 2000 м2; 
- КЛ број 310, викано место „Бсрбешница" - нива, 
класа 7. со Површина од 2200 М2;' 
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- КП број 395, викано место „Лесковец44 - овошна гра-
дина, класа 4, повр. од 4379 м2; 
- КП број 460/1, викано место „Друмот" - нива, класа 7, 
со површина од 1917 м2; 
- КП број 460/2, викано место „Друмот44 - пасиште, 
класа 5, со површина од 1517 м2; 
- КП број 1241/1, викано место „Коријата44 - ливада, 
класа 4, со површина од 1202 м2; 
- КП број 1241/2, викано место „Коријата44 - ливада, 
класа 4, со површина од 1141 м2; 
- КП број 1695, викано место „Средоко" - нива, класа 
5, со површина од 4922 м2; 
- КП број 1792, викано место „Лаките" - ливада, класа 
4, со површина од 960 м2. 

Имотот се продава по цена од 300.000,00 денари 
(триста илјади денари). 

Се повикуваат лицата со првенствено право на купу-
вање: заеднички сопственици, сосопственици и соседи 
на имотот, чие земјиште се граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од објавуваното на јав-
ниот оглас во јавното гласило, писмено да се изјаснат за 
понудата. Доколку во наведениот рок истите не се из-
јаснат за понудата, го губат првенственото право на 
купување на земјиштето." 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доставу-
ваат до нотарот Јован Ѓорѓовски од Берово на ул. 

t ,,Младина'4 бб, Берово. ,(5702) 

Се продава недвижен имот и тоа: 1/3 идеален дел од 
нива во в.м. „Лака", на Кп. бр. 1171/1, пл. 69, ек. 584, 
класа 2 со површина од 2776 м2 и 1/3 идеален дел од 
земјиште под објект на в.м. „Лака", на КП бр. 1171/1, 
пл. 69, ек. 584 со површина од 384'м2 видно од Поседо-
вен лист број 954 за КО Сопот сопственост на Анѓел 
Филипов од Кавадарци, ул. „Игман" број 21-3/10 за 
цена од 10.000,00 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 денд од објавувањето на огласот 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. (5703) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 
Лозје на в.м. „Катуниште -Трсје" , на КП бр. 1455/1, 

пл. 007, ек. 015, класа 6, со поврплша од 2474 м2, видно 
од Имотен лист број 1178 за КО Ваташа сопственост на 
Мелов Мито од с. Ваташа Кавадарци, ул. „12 Другари" 
број 21 за цена од 22.000,00 денари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско зем-
јиште право на првенство на купување имаат заеднич-
ките сопственици, сосопствениците и соседите кои гра-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. 
„7-ми Септември" бр. 41. Ро спротивно ќе се смета дека 
не се заинтересирани за купување. (5704) 

Неготино, улица „Партизанска44 број 28. Цена на про-
дажба 44.550,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на олгасот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија44, писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Маршал 
Тито" бр. 138. (5705) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр: 2509, 
план 008, скица 027, во м.в. „Атанасица", катастарска 
култура 14100, кат. кл. 5, во површина од 3287 м2, право 
на недвижност 831, и на КП 2510, план 008, скица 027, 
во м.в. Атанасица кат. култ. 11000, кат. кл. 5, во повр-
шина од 361 м2, право на недвижност 831, или во вкупна 
површина од 3648M2 се евидентирано во Имотен лист 
бр. 673, КО Дреново, издаден од РГУ - Одделение за 
премер и катастар Кавадарци бр. 1103/77 од 19.01.2000 
година, сопственост на Паризов Бељан Добре, од Кава-
дарци, Бул. Македонија бр. 15-1/16, за купопродажна 
цена од 20.000,00 денари. 

Се повикуваат лицата чие земјиште граничи со зем-
јиште што се продава, и останатите лица кои имаат 
првенствено право на купување, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојано-
ска, ул. „ЈНА" бр. 45 Кавадарци. (5706) 

Козароски Јордан од село Обршани Прилеп врши 
продажба на својот недвижен имот заведен во поседо-
вен лист број 119 за Катастарска општина Боротино 
број на парцела 550, викано „црешнејца, нива класа З 
површина 3280 метри квадратни, 
- број на парцела 553, викано место „црешнејца" ливада 
класа 3 површина 530 метри квадратни. 
- број на парцела 554, викано место „црешнејца" нива 
класа 3 површина 2239 метри квадратни, 
- број на парцела 555, викано место „црешнејца" ливада 
класа 3 површина 1345 метри квадратни, 
- број на парцела 556, викано место „црешнејца" нива 
класа 3 површина 2479 метри квадратни и 
- број на парцела 557, викано место „црешнејца" ливада 
класа 3 површина 835 метри квадратни. 

Купопродажната цена за погоре наведениот недви-
жен имот изнесува 115.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавување на огласот во „Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за при-
фаќање на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотар Боге Дамески улица „Андон Славејко" 
број 8 Прилеп. (5707) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Неготино - вон. Парцела број 3011/1 во место 
викано „Молатемов Лак'4 Нива со површина, од 1715 м" 
во Катастарска општина Неготино-вон. 

Парцела број 3011/2 во место викано „Молатемов 
Лак44 Нива со површина од 1440м2 во Катастарска опш-
тина Неготино - вон. Сопственост на Јанев Ристо оД 

Се продава земјоделско земјиште - еден дваесет и 
осми идеален дел (1/28) од нива со КП 179/1, во м.в. 
„Пуковско", кл. 3, во површина од 4620 м2 и од нива со 
КП 179/1, во м.в. Пуковско, кл. 4, во површина од 6494 
м2 заведени во ПЛ 787 за К О Проевце, сосопственост 
на Матевски Славчо и др. од Куманово, за цена од 450 
ден. по метар квадратен. 
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Се повикуваат соседите-граничари, чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на Р. Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски од Куманрво, ул. „Доне 
Божинов" бр. 11/3. 

(5708) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 683/1, план 3, скица 5, место викано Па-
дишта, класа 6, со површина од 700 метри квадратни, во 
КО Здуње, сопственост на Усеини Ибраимов Абдура-
ман, с. Здуње, за цена од 140.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. „Б. Ѓиноски" бб во 
Гостивар. 

(5709) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 683/11, план 3, скица 5. место викано Па-
дната, класа 7, со површина од 500 метри квадратни, во 
КО Здуње, сопственост на Усеини Џабир, Шеќибе и 
Абдулмеџит, с. Здуње, за цена од 100.000 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма 
кедонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. „Б. Гиноски" бб во 
Гостивар. 

(5710) 

Се продава земјоделско земјиште КП.бр.261/1 на 
место викано „село" нива, 6 класа со површина од 1642 
м2, и на исто место под К.П.бр. 261/2 со површина 621 
м2 или вкупна површина од 2263 м2 во КО Осој оин-
шано по П.Л.бр. 32, за цена од 11000,00 денари, соп-
ственост на Мифтаровски Неџат од с. Могорче - Де-
бар. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјин!-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Агрон Чутра, ул. „Атанас Илиќ" бб, Дебар. 

(5720) 
Се продава земјоделско земјиште, сопственост на 

Зафиров М. Никола од с, Пирава општина Валандово и 
тоа: нива на КП.бр. 2526 во м.в. „Длбока река" класа 2, 
со површина од 793 м2 во КО Пирава, нива на КП бр. 
3987 во м.в. „Дукавица" класа 3 со површина од 1680 м2 
во КО Пирава. Цената изнесува 25.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште се гра-
ничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ", инсмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. „ЈНА" бр. 41 во Тетово. 

(5811) 

Се продава земјоделско земјиште, и тоа КП бр. 
5382, план 7, скица 16, во в.м. „Купеница", нива од 5 
класа во површина од 688 м2, заведена во Имотен лист 
бр. 1046 за КО Старо Нагоричане, сопственост на Сте-
фановска Марина од с. Старо Нагоричане, Куманово. 

Се повикуваат соседите-граничари, чие што земјо-
делско земјиште се граничи со земјиштето што се про-
дава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа 
понуда, во спротивно го губат правото на првенствено 
купување. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски ,од Куманово, ул. 
„Ленинова" б.б. (5814) 

Се продава земјоделско земјиште, и тоа КП бр. 
?6З0, план 8, скица 14, во в.м. „Ораси", нива од 2 класа 
во површина од 11% м2, заведена во Имотен лист бр. 31 
за КО Четирце, сопственост на Божиновиќ Митре од с. 
Четирце, Куманово. 1 

Се повикуваат соседитс-граничари, чие што земјо-
делско земјиште се гранини со земјиштето што се про-
дава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа 
понуда, во спротивно го губат правото на првенствено 
купување. 

Изјавите за прифаќаното на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
„Ленинова" б.б. (5816) 

Се продава недвижен имот кој претставува: К.П. бр. 
581/1, на м.в. „Татарница" култура нива од 2 класа, во 
површина од 653 м5 по П.Л. бр. 1036 на КО Требош 
сопственост на Кадриу Кадри Адем од с. Требош-Те-
тово, за цена од 457.100,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да, се достават 
до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА" бр. 41/А во Те-
тово. . (5820) 

Се продава недвижен имот кој претставува: К.П. бр. 
2063, нива, на м.в. „Прак" 6 класа, во површина од 48 
м2, К.П. бр. 2064, води на м.е. „Прак" во површина од 
236 м2, К.П. бр. 2065 нива на м.е. „Прак" 6 класа во 
површина од 859 м2, К.П. 2068/1, нива од^б класа на м.в. 
„Прок", во површина од 568 м2, К.П. 2068/2 пасиште од 
5 класа на м.е. „Прок" во површина од 362 м2 и не-
плодно земјиште во површина од 723 м2 ситс по П.Л. 
бр. 1736 на КО Челопек сопственост на Абдулаи Рецеп 
Абдула од с. Чслопек-Тстово, за цена од 1.957.200,00 
денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими уд. „ЈНА" бр. 41/А во Те-
тово. (5825) 

Се продава недвижен имот кој претставува: К.П. бр. 
95, шума, на м.е. „Требеница" 5 класа, во површина од 
1847 м2 по П.Л. бр. 11 на КО Г. Седларце сопственост 
на Камбери Мемедали Илјаз од с. Г: Седларце-Тетово, 
за цена од 100.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА" бр. 41/А во Те-
тово. (5828) 

Се продава недвижен имот кој претставува: К.П. бр. 
1112, на м.в. „Шушлак" култура пасиште од 6 класа, во 
површина од 959 м2 и лозје од 3 класа во површина од 
500 м2 по П.Л. бр. 187 на КО Камењане сопственост на 
Деари Асан Сафет и Деари Асан Сервет од с. Каме-
ња не-Тетово, за цена од 1.021.300,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА" бр. 41/А во Те-
тово. (5831) 

Се продава недвижен имот кој претставува: К.П. бр. 
515-дел 2, нива, на м.в. „Ограда" 1 класа, во површина 
од 4588 м2, и К.П. 516 дел 2 нива на м.в. „Ограда" 2 
класа во површина од 4723 м2 и двете по П.Л. бр. 8 на 
КО Требош сопственост на Мисајловски Тодор од с. 
Требош-Тетово, за цена од 1.592.880,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА" бр. 41/А во Те-
тово. 1 (5834) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, 
1/2 (една идеална половина) построена во Скопје на КО 
Црешево, на КП 2727, план П, скица 17, на м.в. „Црве-
ниш" нива 4 класа, во површина од 1086 м2, заведено во 
поседовен лист бр. 851, и на иста КО, на КП 2728, план 
11 скица 17, м.в. „Црвенине", нива 3 класа, во- вкупна 

. површина од 757 м2, сопственост на Стевковски Петар. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достарат 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. „Антон 
Панов" бр. 77 б. (5939) 

Се врши продажба на земјоделско земјиште - нива, 
построена во Скопје на КО Арачиново, на КП 837/2 
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план 5, скица 10, на м.в. „Дрма", нива 5 класа, во 
површина од 1940 м2, заведено во поседовен лист бр. 47, 
сопственост на Ибраимов Јакуп! 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. , Антон 
Попов'4 бр. 77 б. (6023) 

писмено да се изјаснат за прифаќање на.понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се Достават 
до нотарот Мице Илиевски од Куманово, ул. „Доне 
Божинов" бр. 11/3. (6084) 

Се продава на земјоделско земјиште - нива, 4 класа, 
во вкупна површина од 1976 м2, означена како КП бр. 
239, место викано „Фуша", заведено во поседовен лист 
бр. 30 КО Чајлане, сопственост на Зибери Јакуп од с. 
Чајлане, за вкупна цена од 116.550,00 ден., со рок за 
плаќање веднаш при заверката на договорот. Данокот 
го плаќа купувачот. 

Сите заинтересирани лица, вклучувајќи ги и лицата 
кои согласно законот имаат првенствено право за купу-
вање на опишаното земјиште, своите понуди да ги до-
стават до Емилија Харалампиевп, нотар, со седиште во 
општина Сарај, ул. „М. Тито" 20 бр. 37, во рок од 30 
дена по објавувањето на овој оглас. (6066) 

Се продава земјоделско земјиште - една идеална 
осмина (1/8) од шума со КП' 1059/1, во м.в. „Дутев 
Чифлик", кл. 3, во површина од 9/4 м ;̂ од нива со КП 
1059/2. во м.в. „Дутев Чифлик" кл. 3, во пов. од 7078 м2 

и од нива со КП 1060/1, во м.в. „Дутев Чифлик", кл. 3, 
во лов. од 3847 м2, заведени воТШ 1227 за КО Д. 
Којнаре, сопственост' на Ивановски Борис од Скопје, 
Влае, бр. 31 Б, за цена од 250 ден. по м . 

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 РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. „Доне 
Божинов" бр 11/3. (6081) 

Се продава земјоделско земјиште - нива со КП 1581/ 
2, во м.в. „Река", кл, 2, во површина од 614 м2, заведена 
во ПЛ 705 за КО Горно Кој паре, сопственост на Велич-
ковиќ Томе од Куманово, ул. „Доне Божинов" бр. И, 
за цена од 90 ден. по м2. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот оо „Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. ,Доне 
Божинов" бр. 11/3. (608 2) 

Се продава земјоделско земјиште - градина со КП 
1576/4, во м.в. „Река", кл. 3, во површина од 178 м2 и 
нива со КП 1577/4, во м.в. „Река", кл. 3, во пов. од 208 
м2 заведени во ПЛ 626 за КО Табановце, сопственост на 
Стевановиќ Томислав од с. Горно Којнаре, Куманово, 
за цена од 90 ден. по м'. 

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 РМ" 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП 
број 2367/2 лозје од 741 м2 мв. „Градино" КП 4202/2 -
води од 210м2, КП 4202/2-нива од 2170 кг, КП 4202/2-
нива од 2936м2 сите во мв. „Студенобарски пат", КП 
4613/2-нива од 4960м2 и КП 4627/1-нива од 3593 м2 во мв. 
„Чукур" или вкупно 14610 м2 за КО Романовце, соп-
ственост на Деневски Драган, ул. „И. Наумовски" 12, 
Мацари, по цена од 10 ден. по 1 м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 
нотарот Јорданка Митевска, ул. „Доне Божинов" бр. 18 
во Куманово. (6086) 

Се продава земјоделско земјиште на КП. бр 311/6 
на м.в. „Чифлик" нива 3 кл. во пов. 7400 м2 опишана по 
ПП. бр. 1239 на КО Камењане, сопственост на Пајазит и 
Гафур Иса од с. Пирок, за цена од 850.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ1 писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 
нотарот Александар Захариески од Тетово, уп. „ЈНА" 
бр. 4. (6090) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: интензивно 
лозје, КП број 3837, план 28, скица 77, во м.и. .Дубра-
на", грета класа, во површина од 1721 м2, КО Богданци 
за цена од 70.000,00 денари, сопственост на Лош и Томе. 
од Богданци. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ4 писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, bo спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 
нотарот Иван Карајанов, ул. „Маршал Тито" бр. 7Ш, 
Гевгелија. (60^8) 

Се продава недвижен имот означен како К.П. број 
718/7, на место викано „Бабин Дол", нива во вкупна 
површина од 639м2 во КО Љубаништа за цена од 150,00 
денари по м2, сопственост на Стојанов Илија, ул. „Пр. 
Плински" бр. 15, Битола. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 
нотарот Васил Кузманоски, ул. „Македонски Просве-
тители" бр. 5 Охрид. (6102) 

Се продава недвижен имот означен како К.П. број 
810, на место викано „Надлозје", нива во вкупна повр-
шина од 26З9м2 во КО Љубаништа, за цена од 78.800,00 
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денари, сопственост на Верица Сотировска, ул. „Стого-
во" бр. 21Б Скопје. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 
нотарот Васил Кузманоски, ул. 'Македонски Просве-
тители" бр. 5, Охрид. (6105) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 304, КО 
Градец, нива, мв. „Кравите", класа 6 во вкупна повр-
шина од 1123 м2, заведена во Имотен лист бр. 128 за КО 
Градец, сопственост на Илија Дојчинов од Виница, ул. 
„Бел камен" - 22, за цена од 32.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавата за прифаќана на понудата да се достави до 
нотарот Стојмир Николов, ул. „Браќа Миладинови" -
37, Виница. (6364) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 3/4 идеален 
дел од К.П. бр. 3761/1-65-2 нива од 1 класа на м в. 
„Карагач" во површина од 723 м2 по П.Л. бр. 6521 за 
К.О. Гостивар, сопственост на Крстеска Александар 
Митра од Гостивар, 1/2 идеален дел од К.П. бр. 3783/1 
нива од 1 класа на м.в. „Карагач" во површина од 309 м2 

и 1/2 идеален дел од К.П. бр. 3783/2-65-1 нива од 1 класа 
на м.в. „Карагач" во површина од 150 м2, и двете по 
П.Л. бр. 2449 за К.О. Гостивар, сопственост на Крсте-
ски Симо Александар од Гостивар, „Е. Влјаноски" бр. 
24, за вкупна цена од 360.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ'', писмоно 
да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј „Брат-
ство'бр А. (6366) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 10/12 иде-
ален дел од К.П. бр. 41-15 ливада од 4 класа на м.в. 
„Драгосија4 во површни:' од 620 м2 по П.Л. бр.983 за 
К.О. Добрилол, сопственост на Незири Заим Зулбије 
од с.Добридол, за цена од 160.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првен-
ствено купување, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на РМ", пи-
смено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во 
спротивно, го губат правото на првенство. 

. Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј „Брат-
ство" бр 5-а. (6368) 

Се продава земјоделско земјишге и тоа: нива, 7 
класа построена на КП бр. 937/2, на м,в. „Маските", со 
површина од 115 м2, пасиште 8 класа построено на кп. 
бр. 938 на м.е. „Село", со вкуина површина од 334 м2 и 
под иста кп. бр. под објект во вкупна површина од 170 
м2, и кп. бр. 941 на м.в. „Село", пасиште 8 класа во 
вкупна површина од 704 м2, сите заведени по Пл. бр. 
268 за КО Гургурница, сопственост на Решити Шабан 
Илми од с.Гургурница-СО Брвеница, за вкупна купо-
продажна пена ол 200.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите Чин земјишта граничат со земјиштата 
кои се продаваат во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимоски, ул. „ЈНА" бр. 10, Те-
тово. (6370) 

Се продава земјоделско земјиште што е наоѓа в с. 
Оптичари, КО Оптичари што се состои од следните 
парцели: КП. 132, нива.м.в. „Ограда", во површина од 
11.888 м2, КП. 423 лозје, м.в. „Село" во површина од 
914 м2, КП. 432 нива, м.в. „Село" во површина од 17.390 
м2, КП. 1252 ливада, м.в. „Анџица" во површина од 
4.584 м2, КП. 1309/1 ливада м.в. „Лисница" во површина 
од 3.463 м2, КП. 1309/2 ливада м.в. „Лисница" во повр-
шина од 4.664 м2, сите опишани во ПЛ. лист 260 за КО 
Оптичари. 

Купопродажната цена на земјоделското земјиште 
изнесува 600.000,00 ден. 

Заинтересираните да се јават во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен, весник 
на РМ'4 на адреса: Ѓорелиевска Надежеда, Битола, ул. 
„4-ти Јули" бр. 7. (6371) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Тимјаник. Парцела број 1053 во место викано 
„Коколадец", нива со површина од 3119 м2 во Катастар-
ска општина Тимјаник. 

Сопственост на Дичева Вера од Кавадарци, ул. 
„ЈНА" број 64, цена на продажба 28.300,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на Огласот во „Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Маршал 
Тито" број 138. ' (6372) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 375/3 
на MB „Чифлик" нива 3 класа целата во површина од 
1677 м2 План Уп. бр. 1103-105/1 од 18.01.2000 година 
опишана по ПЛ бр. 140 на КО Камењане сопственост 
на Шабани Рамиза Сервет од с. Камењане за цена од 
368.940,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски улица „Илинденска" број 76 
Тетово. (6373) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 409 
на MB „Калник" нива 5 класа целата во површина од 
2537 мѓ План Уп. бр. 1103-233/1 од 01.02.2000 година 
опишана по ПЛ бр. 648 на КО Д. Палчиште сопстве-
ност на Џемаили Алтна Арслан од с. Д. Палчиште за 
цена од 500.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", инсмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство^ 
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Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски улица „Илинденска" број 76 
Тетово. - (6374) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 2473 
на MB „Царсј" нива 2 класа целата во површина од 
2740м2 План Уп.бр. 1103-119/1 од 19.01.2000 година опи-
шана по ПЛ бр. 13 на КО Стенче сопственост на Недел-
ковски Ванѓелов Благоја од Скопје^ ул. „А. Демниев-
ски" бр.9 за цена од 520.600,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие зсмиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија, писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го гуат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Анс Јовановски ул. „Илинденска" број 76 
Тетово. (6375) 

Се продава земјоделско зсмјиште-нива КП бр.594 
MB „Крушевица" нива 2 класа целата во површина од 
4070м2 План Уп.бр. 1103-59/1 од 13.01.2000 година опи-
шана по ПЛ бр.572 на КО Д.Седларце сопственост на 
Јонузовиќ вд. Сулејманова Адиле^од с.Добри Дол за 
цена од 814.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски ул. „Илинденска" број 76 
Тетово. (6376) 

Се продава земјоделско зсмјингге-нива КП бр.497/ 
дел на MB „Лакче" нива 3 класа целата во површина од 
563м2 План Уп.6.1103-189/1 од 27.01.2000 година опи-
шана по ПЛ бр. 291 на КО Теново сопственост на Ри-
стовски Стадомиров Илија од с.Теново за цена од 
281.500,00 денари. 

Се повикуваат заеднинкитс сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да сс достават 
до нотарот Анс Јовановски ул. „Илинденска" број 76 
Тетово. (6377) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 став 1, член 33 алинеја 2 и 34 
став 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник 
на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Ми-
нистерството за животна средина објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 4/00 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПОДА-
ТОЦИ ПРЕКУ КОИ ЌЕ СЕ УТВРДИ КОИ ПОНУ-
ДУВАЧИ СЕ ПОДОБНИ ДА БИДАТ ПОВИКАНИ 
ДА ДОСТАВАТ ПОНУДА (ПРЕТКВАЛИФИКА-

ЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАРЊЕ 

1. Набавувач 
Министерството за животна средина со седиште на 

ул. „Дрсздснска" бр. 52 - Скопје. 

2. Понудувачи 
Право да достават пријава за претквалификација 

имаат сите домашни и странски правни и физички лица 
кои што се регистрирани за дејност услуги за реклама и 
економска пропаганда. 
3. Предмет на набавката 

Изработка и водење на кампања за подигање на 
јавната свест за заштита и унапредување на животната 
средина во Република Македонија. 

Целта на кампањата е: да влијае едукативно, а исто-
времено поттикнувачки, во насока на подигање на јав-
ната свест, за дополнување на сликата за животната 
средина со цел нејзино зачувување и правилен однос 
кон природните богатства. Зголемуваното на јавната 
свест би довело до зачувувало и заштита на животната 
средина и природните богатства за идните генерации: 
заштеда на водата и енергијата, намалување на аероза-
гадувањето, заштита на озонската обвивка, намалу-
вање на нссовесното фрлање на отпадоци. 

Планираниот период за отпочнувано на изработ-
ката и водење на кампањата е од април 2000 година. 

Предметот на набавката е неделив. 
4. Предмет на јавниот повик 

Прибирање на документи и податоци со кои се дока-
жува исполнувањето на условите определени со член 35 
став 2 од Законот за јавните набавки, а преку кои се 
утврдува кои понудувачи се подобни да бидат повикани 
да достават понуда со која ќе учествуваат во постапката 
за избор на најповолен понудувач кој ќе ја изработи и 
води кампањата за подигање на јавната свест за заш-
тита и унапредување на животната средина во Репу-
блика Македонија. 
5. Документи кои понудувачот, согласно член 35 став 2 
од Законот за јавните набавки, задолжително треба да 
ги приложите 

-доказ за техничко-технолошкиот бонитет согласно 
член 23 од Законот за јавните набавки; 

-документ за бонитет издаден во согласност со Пра-
вилникот за содржината на бонитетот („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 32/98 и 55/98), во 
оригинален примерок или копија заверена од нотар; 

- податоци за расположива опрема и физички капа-
цитети; 

- податоци за менаџсрска способност; 
- податоци за искуството и стручниот кадар за изра-

ботка и водење на кампања; 
-доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена 

мерка за безбедност - забрана на вршење на дејноста 
(извод од судска евиденција - уверение од надлежен 
Основен суд - Оддел за прекршоци); 

- извод од регистрација на дејноста. 
6. Рок и начин на доставување на документите и иода-
тоцитс 

Рок за доставување на документите и податоците 
изнесува 10 дена од денот на објавувањето на Ограниче-
ниот јавен повик во последното средство за јавно ин-
формирање. 

Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние 
кои не се комплетни во согласност со ,барањата на 
Отворениот повик, односно во согласност со Законот 
за јавните набавки, нема да бидат разгледувани. 

Документацијата и другите податоци се доставуваат 
во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да 
стои ознаката „не отворај", како и бројот на Ограниче-
ниот јавен повик. Истиот не треба да содржи никаква 
ознака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. 

Документите можат да се достават преку пошта на 
адреса ул. „Дрсзденскз" бр. 52, Скопје, или да се преда-
дат во архивата на Министерството за животна сре-
дина. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при ЈЗО Клинички центар Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 18/2000 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач е ЈЗО Клинички центар - Скопје, ул. 
„Водњанска" бр. 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавка е прибирање на понуди за 
набавка на Вакумтајнсри. 
1.3. Спецификацијата го количества и видот на матери-
јалите што се предмет на набавката, дадена е во тендер-
ската документација. 
1.4. Тендерската документација може да се подигне во 
Клиничката аптека при Клиничкиот центар - Скопје, 
секој ден од 10,00-14,00 часот, по претходна уплата на 
200,00 денари неповратни средства на жиро сметка бр. 
40100-603-13565, даночен број 4030996238238, Стопан-
ска банка - Скопје, со назнака „за тендерска докумен-
тација". 
1.5. Постапката за набавката се спроведува во соглас-
ност со одредбите на Законот за јавните набавки, со 
можност за поделба на набавката. 
1.6. Право на учество имаат сите правни лица што се 
регистрирани за вршење дејност пропишана со Законот 
за лекови, помошни лековити средства и медицински 
помагала („Сл. весник на РМ" бр. 21/98). 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име и адреса на понудувачот, 
- цена во денари со сите давачки, ф-ко корисник, 
- услови и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 

. - рок на важење на понудата, 
- производител 
- референтна листа, 
- рок на употреба. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понуда'! а, понудувачот е должен да ја достави 
слсдната документација: 
- доказ за финансиската способност (документ за бони-
тет) издаден од носителот на платниот промст-ориги-
нал или заверена копија од страна на нотар, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за 
содржината на документот за бонитет („Сл. весник на 
РМ" бр/ 32/98 и 55/98). 
- доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: 
список (референца) на главни и слични испораки во 
претходниот период; 
- доказ, извод од судската евиденција дека не е во стечај 
или во процес на ликвидација и дека со правосилна 
пресуда не му с изречена мерка за бсзбсдност-забрана 
на вршење на дејност; 
- документ (решение) за вршење дејност промет на 
големо со лекови, издадено од Министерството за 
здравство. 

Бараните документи треба да се достават во ориги-
нал или во копија заверена од страна на нотар. 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 
примерок, заверена и потпишана од одговорно лице. 

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 
4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички 
Центар, Скопје, ул. „Воденска" бр. 17, преку пошта, 
во архивата на Клиничкиот центар или со предавање на 
Комисијата на лице место најдоцна до 10.03.2000 г. во 

11 ,00 часот. 
4.4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
5.1. Оцената на понудата ќе се врши според следните 
критериуми: 
- квалитет, 
- цена, 
- начин на плаќање, 
- рок на испорака. 

7. РОКОВИ 
7.1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на ден 
10.03.2000 година. 
7.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 
10.03.2000 година во 11,00 часот, во Управната зграда 
на Клиничкиот центар. 

7.3. Овластените претставници на понудувачот кои са-
каат да учествуваат на јавното отворање на понудите на 
Комисијата треба да и предадат писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 
Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврде-
ниот рок, како и оние што не ќе бидат изработени 
според тендерската документација и - словитс во овој 
повик, нема да бидат разгледани. 
НАПОМЕНА: Понудувачите се должни податоците за 
лековите што се предмет на набавката на овој повик, да 
ги внесат во тендерската документација што ќе ја по-
дигнат од набавувачот. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 
Страница 

234. Одлука за помилување на осудени лица . 415 
235. Одлука за разрешување и именување 

член на Комисијата за помилување на 
Претседателот на Република Македо-
нија 415 

236. Одлука за избор на стратешки инвести-
тор на Рудници и индустрија за никел, 
железо и антимон „ФЕНИ" - Кава-
дарци 415 

237. Уредба за униформата и ознаките на 
униформата на полицијата во Мини-
стерството за внатрешни работи. . . . . 416 

238. Одлука за определување царински кон-
тингенти при увоз на суров шеќер наме-
нет за непосредно производство за 2000 
година 429 

239. Одлука за распределување на сред-
ствата до локалните јавни гласила за 
2000 година 429 

240. Одлука за определување највисоки цени 
на брашното и лебот 429 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА со целосна одговорност 

- Скопје, бул. „Партизански одреди" бр. 29. 
Директор и одговорен уредник Марија Лељохин. 

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје. 

Печат: НИП „Нова Македонија" - АД - Скопје. 


