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

^Службен весник на Рспублнка 
Македонија" излегува по' потреба. 
Рок за рекламации 15 дена. Број 19 

Петок, 10 март 2000 
Скопје 

Претплатата за 2000 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 200 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

529. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Мак9донија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА З А К О Н О Т З А ВОДИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
водите, 

што Собранието на Република Македонија го донесе 
на седницата одржана на 2 март 2000 година. 

Бр. 07-893/1 Претседател 
. 2 март 2000 година н а Република Македонија, 

Скопје • . Борис Тра јовски , с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА З А К О Н О Т ЗА ВОДИТЕ 

Член 1 
Во Законот за водите („Службен весник на Репу-

блика Македонија'4 бр. 4/98) во член 129 став 2 се бри-
ше. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуваното во „Службен весник на Република Маке-
донија4'. 

530. г . 
Врз основа на член 23 став 2 од Законот за основање 

на Јавното претпријатие Македонска радио телевизија 
(„Спужбен весник на Република Македонија44 бр. 6/98), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 2 март 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА 
РАДИ О-ТЕ Л ЕВ И З И Ј А 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Јавното претпријатие Македонска радио-телевнзија', 
што го донесе Управниот одбор на Македонската ра-
дно-телевизија, на седницата одржана на 16 јуни 1999 
година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-891/1 

531. 
Врз основа на членовите 5 и 25 од Законот за Јав-

ното обвинителство („Службен весник на Република 
Македонија44 бр. 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 2 
март 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ З А М Е Н И К НА Ј А В Н И О Т 

ОБВИНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За заменик на јавниот обвинител на Република 
Македонија е именуван 

Михајло Маневски, републички советник во Вла-
дата на Република Македонија 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „ Службен весник на Република Македонија14. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А ' 

Бр. 07-902/1 
2 март 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на.Собранието на Република^ 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, е р. 

532. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита (^Службен весник на Република Македонија" 
бр. 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 2 март 2000 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
З А И З Б О Р НА ЧЛЕНОВИ НА У П Р А В Н И О Т ОД-
Б О Р НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ГЕВГЕЛИЈА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Медицински центар - Гевгелија, сс 
избрани: 

Димитар Јованов, дипл. правник"раководител на по-
драчната служба на Фондот за здравствено осигуру-
вани - Гевгелија, 

Сузана Годевска, вработена во Центарот за соци-
јални работи - Гевгелија, 

Венчо Атанасов, директор на Природното лекува-
лиште „Негорски бањи" - Гевгелија и 

Богомил Момков, економски техничар, вработен во 
АД „Југотутун - Гевгелија. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Медицински 
центар - Гевгелија. • ^ 

3. Оваа одлука влегу ва во сила со денот на објавува-
њето во „ Службен весник на Република Македонија44. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2 Март 2000 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р 

Бр. 07-900/1 
2 март 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р 
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533. 
Врз основа на член 19 од Законот за избирачкиот 

список и за избирачката легитимација (^Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 46/96 И 9/98), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 2 март 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК 
НА ЧЛЕН ВО ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА И3-

БИРАЧКИОТ СПИСОК 

1. Се размешува од функцијата заменик член во 
Државната комисија за избирачкиот список 

Златко Пејовски, по негово барање поради имену-
вана на друга функција. 

2. За заменик на член во Државната комисија за 
избирачкиот список се именува 

Јадранка Иванова, дипл. правник од Скопје. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „ Службен весник на Република Македонија'4. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

зиран варовник на локалитетот Венуле - 2, Велес со 
следните координати: 

Бр. 07-901/1 
2 март 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 

534. 
Врз основа на член 136 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 2 март 2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА 
СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ПРИЛЕП 
Се дава согласност на одредбите на Статутарната 

одлука за изменување и дополнувани на Статутот на 
Јавната здравствена организација Завод за здравствена 
заштита Прилеп, што Управниот одбор на Заводот ги 
донесе на седницата, одржана на 25 февруари 1999 го-
дина. ^ 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА'МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

Бр. 07-892/1 
2 март 2000 година 

Скопје 
535. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за концесии 
(„Службсн весник на РМ44 бр. 42/93 и 40/99) и член 86 
став 2 од Законот за минералните суровини („Службен 
весник на Република Македонија44 бр. 18/99), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
29.02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА НЕМЕ-
ТАЛНАТА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МЕР-
МЕРИЗИРАН ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ПРЕРАБОТКА НА НЕМЕ-
ТАЛНИ РУДИ ,ДИМЧЕ МИРЧЕВ" А.Д.ВЕЛЕС, 

НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВЕНУЛЕ - 2, ВЕЕЛЕС 

1. На Друштвото за експлоатација и преработка на 
1 неметални руди „Димче Мирчев" А.Д. Велес, се дава 

концесија за вршење на детални геолошки истражу-
вана на неметалната минералната суровина - мермери-

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува 0,5 км2. 

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 
на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концеси-
јата согласно Законот Ја минералните суровини. I 

3. Висината на надоместокот за дадената 'Концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесијата, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувала и експло-
атација на минерални суровини (^Службен весник на 
РМ44 бр. 35/99 и 61/99). 

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

5. Како почеток на користењето на концесијата од 
точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишува-
њето на Договорот за концесијата. 

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во ^Службен весник на Репу-
блика Македонија44-

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

Број 23-928/1, 
29 февруари 2000 година 

Скопје 
536. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за концесии 
(„Службен весник н;г РМ бр. 42/93 и 40/90) и член 86 
стар 2 од Законот за минералните суровини („С'лужбен 
весник на Република Македонија44 бр. 18/99), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
29.02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ И 
ЕКСПЛОАТАЦША НА МИНЕРАЛНАТА СУРО-
ВИНА - ГРАДЕЖНО-ТЕХНИЧКИ КАМЕН - МЕР-
МЕРЦ НА „УРБАН ИНВЕСТ" ОД КАВАДАРЦИ, 

НА ЛЕЖИШТЕТО ;,ЈАРЕБИЧКИ КАМЕН", КАЈ 
С; ДЕБРИШТЕ, КАВАДАРЦИ 

1. На „ Урбан Инвест44 од Кавадарци ре дава конце-
сија за користеле и за експлоатација' на минералната 
суровина градежно-технички камен - мермсри на ле-
жишТето „Јаребички камен44, кај е. Дебриште, Кава-
дарци, со следните координати: 
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2. Концесијата се дава со времетраено од 30 години, 
со можност за продолжуваше на истата под услови 
определени со закон. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија+а, согласно Одлуката за определување на 
критериуми за висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувана и експло-
атација на минерални суровини („Службен сГссник на 
РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковитс и гаранцијата за плаќањето на 
надоместокот ќе се определи во Договорот за концеси-
јата. 

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

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното. во „Службен весник ца Репу-
блика Македонија". 

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

Број 23-924/1 
29 февруари 2000 година 

С К О П Ј С 

537. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за концесии 

( „Службен весник на РМ" бр. 42/93 и 40/90) и член 86 
став 2 од Законот за минералните суровини („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
29.02 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА НЕМЕ-
Т АЛ НАТА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - БЕНТО-
НИТИ НА ГЕЕЕМ БУЛОЊ ФРАНЦИЈА (GEEEM 
BOULOGNE FRANCE), НА ЛОКАЛИТЕТОТ СТРА-

ЦИН - РУЃИИЦИ, КРАТОВО 

1. На ГЕЕЕМ Булоњ ФРАНЦИЈА (GEEEM Bo-
ulogne FRANCE), се дава концесија за вршење на де-
тални геолошки истражувана на немсталната мине-
рална суровина - бентонити на локалитетот Страцин -
Руѓинци, Кратово со следните координати: 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува 25 км7*. 

2. Времетраеното на дадената концесија од точка I 
на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концеси-
јата согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесијата, согласно Одлуката за определувано на 

критериуми за висината на надоместокот за концесии 
ѕа вршено детални геолошки истражувана и експло-
.пациЈа на минерални суровини („Службен весник на 
РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќаното на 
надоместокот ќе се определи во Договорот за концеси-
јата. Ј 

5. Како почеток на користењето на додадената кон-
цесија од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на 
noitiHinyBaibCTo на Договорот за концесијата. 

6Т Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го ^отпише министерот за 
стопанство. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија14. 

Број 23-927/1 
29 февруари 2000 година 

Скопје 

5 3 8 . 

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

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за концесии 
(„Службен весник на РМ" бр. 42/93 и 40/90) и член 86 
став 2 од Законот за минералните суровини („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
29.02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНАТА СУРОВИНА - УКРАСЕН КАМЕН -
МЕРМЕР НА П.П. „УНИ ГРАН МЕР" - ПРИЛЕП, 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РАМНОВО?" - МАРИОВО, 

ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ 

1. На П.П. „УНИ ГРАН МЕР" - Прилеп се дава 
концесија за вршење на детални геолошки истражу-
вана на минералната .суровина украсен камен - мер-
мер на лежиштето „Рамробор", Мариово, општина Ви-
толиште, со следните координати: 

2. Концесијата се дава со времстрасно од 8 години, 
без можност за продолжувано. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
ќе сс определи во Договорот за концесијата, согласно 

.Одлуката за определувано на критериуми за висината 
на надоместокот за концесии за вршено детали^ ге-
олошки истражува!i,a и експлоатација на минерални су-
ровини („Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99). 

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќаното на 
надоместокот ќе се определи во Договорот за концеси-
јата. 

5. Како почеток «а концесијата ќе се смета денот на 
потпишуваното на Договорот за концесијата. 

6. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише минисгерот за 
стопанство. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
дено!' на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија. 
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539. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за концесии 

(„Службен весник на РМ" бр. 42/93 и 40/90) и член 86 
став 2 од Законот Ја минералните суровини („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 18/94), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
29.02 2000 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-
ТАЛИП ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА HA HEME-
ТАЛНАТА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ДИСТЕНИ 
НА ГЕЕЕМ БУЛОЊ ФРАНЦИЈА (GEEEM ВО. 
ULOGNE FRANCE), НА ЛОКАЛИТЕТОТ КОЛКОВ-
СКА И ЧУМОВСКА РЕКА ВО АТАРОТ НА СЕ-

ЛАТА ЧУМОВО И ПРИЛЕПЕЦ - ПРИЛЕП 
I. На ГЕЕЕМ Булоњ ФРАНЦИЈА (GEEEM Bo-

ulogne FRANCE), се дава концесија за вршење на де-
тални геолошки истражувања на немсталната мине-
рална суровина - дИстени на локалитетот Вол ковска и 
Чумовска река во атарот на селата Чумово и Прилепец 
- Прилеп со следните координати: 

Површината на просторот од став 1 на овој член 
изнесува 25 км?. 

2. Времетраењето ^а дадената концесија од точка I 
на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концеси-
јата согласно Законот за минералните суровини. 

3. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на «таа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесијата, согласно Одлуката за определување на 
критериуми «а висината на надоместокот за концесии 
за вршење детални геолошки истражувања и експло-
атација на минерални суровини („Службен весник на 
РМ" бр. 35/99 и 61/94). 

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

5. Како почеток на користењето на дадената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот;, на 
потпишуваното на Договорот за концесијата. \ 

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

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

Број 23-926/1 Претседател на Владата 
29 февруари 2000 година на Република Македонија, 
540. Скопје Љубчо Георгиевски, е р. 

Врз основа на член 7 од Законот за земјоделско 
земјиште („С лужбен весник на РМ ' бр. 25/98 и 18/V9) 
Вл адата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29. 02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

лсниково во КО Па кошево, КО Ново Село, КО До-
брино, КО Градовци, КО Таор, КО Зелениково, КО 
Страхојадица и КО Орешани во вкупна површина од 
1.111.33.66 ха според катастарската евиденција. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

Бр. 23-923/1 Претседател на Владата 
29 февруари 2000 година м а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

541. 
Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-

зование („Службен весник на РМ\ бр. 44/95, 34/96), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „НИКОЛА КАРЕВ" -

КРУШЕВО 

1 Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Никола Карев" - Крушево, што 
го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 
9.02.2000 година. 

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

Бр. 23-1067/1 Претседател на Владата 
29 февруари 2000 година нј» Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
542. 

Врз основа на член 103 од Законот за основно обра-
зование („Службен весник на РМ44 бр. 44/95, 34/96), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 29.02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА 'СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ПЕТРЕ М И Т Р О -

СКИ* е . КОСТИНЦИ - ПРИЛЕП 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Основното училиште „Петре Глигуроски'4 е. Костинци 
- Прилеп, што го донесе Училишниот одбор на седни-
цата одржана на 11.06.1996 година. 

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

Бр 23 2116/1 Претседател иа Владата 
29 февруари 2000 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
543. 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за средното 
образование („Служен весник на 

РМ" бр. 44/95, 24/96, 
34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 22.02.2000 година, донесе 
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Името на државното машинско училиште е 
Државно машинско училиште „8-ми Септември** (во 
натамошниот текст: државно машинско училиште)* 

Член 2 1 / 
Државното машииско училиште е правен наследник 

на државните средни училишта од член 1 на оваа од-
лука. , 

Член 3 
Во државното машинско училиште ќе се реализи-

раат и остваруваат планови и програми од машинската 
и градежната струка за образовни профили кои досега 
се реализирале во државните средни училишта од члсн-
1 на оваа одлука. 

Член 4 
Во државното машинско училиште ќе се реализи-

раат и остваруваат образовните планови и програми од 
член 3 на оваа одлука почнувајќи од 01.09.2000 година. 

Член 5 
Учениците кои ја следат наставата во државните 

средни училишта од член 1 на оваа одлука, кеја продол-
жат наставата во државното Латинско училиште. 

Член 6 
Средствата за основано, просторот, опремата, на-

гледните "средства и слично се обезбедуваат од држав-
ните средни училишта од член 1 на оваа одлука, утвр-
дени со биланс врз основа на пописот што ќе се изврши 
веднаш по влегувавте во сила на оваа одлука. 

Член -7 ' 
Наставниците, стручните соработници, администра-

тивно-тсхничкитс работници се преземаат од држав-
ните средни училишта од член 1 на оваа одлука. 

Член 8 
За извршување на подготовките за почеток со ра-

бота на државното машииско училиште, министерот за 
образование формира Комисија. 

Член 9 
Формираното на училишниот одбор, донесуваното 

на Статутот и именуваното директор на државното ма-
шинско училиште ќе се изврши во рок од шест месеци 
од денот на уписот' на -државното Латинско училиште 
во Судскиот регистар. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

ното на „Службен весник на Република Македонија"» 

Бр.23-826/1 Претседател на Владата 
22 февруари 2000 година Рспублнка Македонија 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

ботено на Јавното претпријатие за просторни и урбани-
стички планови - Скопје. 

2. За член на Одборот за контрола на материјално-
финансиското работено на Јавното претпријатие за 
просторни и урбанистички планови - Скопје се именува 
Бари Азири, дипл. економист. 

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

Бр. 17-642/2 
22 февруари 2000 година 

Скопје 

545. — 

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

Врз основа на член 666 од Законот за трговските 
друштва („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 28/%, 7/97, 21/98, 37/98 и 63/98) и член 7 од Одлуката 
за преобразба на Јавното претпријатие за телекомуни-
кации „Македонски телекомуникации" во Акционер-
ско друштво во државна сопственост („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 65/97), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 22 февру-
ари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ II ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АД ЗА ТЕЛЕКОМУНИ-
КАЦИИ „МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ" 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОШЕ ОД РЕ-

ДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

1. Марјан Стоименов, се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Акционерсково друштво 
за телекомуникации „Македонски телекомуникации" 
во државна сопственост - Скопје од редот на вработе-
ните. 

2. За член на Управниот одбор на Акционерското 
друштво за телекомуникации „Македонски телекому-
никации" во државна сопственост - Скопје од редот на 
вработените се именува Борислав Несторовски, дирек-
тор на Регионалниот центар за телекомуникации - Те-
тово. 

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

Бр. 17-884/2 
22 февруари 2000 година 

Скопје 

546. — 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 
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547. 
Врз основа на члсн 153 став 4 од Законот за орга-

нитс на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Максдонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Рспублика Македонија, на седницата 
одржана на 22 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Се разреигува Петко Серафимов, од должноста 

помошник на директорот на Фондот за здравствено 
осигуруванГе. 

2. Ова решение влегува во сила со дснот на донссу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија4 . 

Бр 17-707/2 Претседател на Владата 
22 февруари 2000 година ^ У 6 * ™ * Македонија, 

Скопје Љубчо Георгневски, с.р. 

Врз основа на член 163 став 4 од Законот за орга7 
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/9р и 
„Службен весник на Република Македониј^44 бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на ссдницата 
одржана на 22 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСГВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. За помошник на директорот На Фондот за здрав-
ствено осигуруваље се назначува Љупчо Петковски, 
дипл. економисх. 

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

Бо 17 708/2 Претседател на Владата 
22 февруари~2000 година на Република Македонија, 
549. Скопје _ Љ у б ч о Георгисвски, с.р. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22 февруари 2000 гоДина,-донесе 

Р Е Ш Е Н М Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСГЕ-

РОТ ЗА ФИНАНСИИ 
1. За совеЊтк на министерот за финансии се назна-

чува Драш Шами, досегашен началник на одделението 
во Секторот за буџети и фондови во Министерството за 
финансии. / 

2. Ова решение влегува во сила ср денот на донесу-
вањето, а ќе се објавИ во „Службен весник на~ Репу-
блика Македонија44.' 

Бр 17-733/2 Претседател на Владата 
22 февруари 2000 година на Република Македонија, 
5 5 0 Скопје љ У б чо Георшевски, с.р. 

ветник во Секторот за монетарен и финанснски систем 
во Министерсгвото за финансии. 

2. Ова решение влегува во сила го дено» на донссу-
вањето, а ќе се објави во „Службец вехник на Репу-
блика Македонија44. -

Прстссдател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгисвски, с.р. 

Бр. 17-733/3 
22 февруари 2000 година 

Скопје 

551. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

нитс на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија 4 бр. 63/94 и 
63Л>8), Владата на Република Македонија, на ссдницата 
одржана на 22 февруари 2000 година, донссе 

Р Е Ш Е II И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕЈНИК НА ШШИСТЕ-

РОТ ЗА ФИНАНСИИ 
1. За советник на министерот за фии.анош се назна-

чува ЈБупка Миндошева, досегашен советник во Секто-
рот за меѓународни финансии во МинисЈерството за 
финансни. 

2. Ова решение влсгува во сила со денот на донесу: 
ва^Бето, а ќо се објави во ..Службсн весник на Репу-
блика Македонија4\ 

Бр. 17-733/4 
22 февруари 2000 година 

Скопјс 
552.. 

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

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник иа СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весннк на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕПГУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА МИНИСГЕРОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
1. Се разрешува Ибиш Кадрија, од должноста совет-

ник на минисгерот за труд и социјална лолит^ка. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-816/2 
22 февруари 2000 година 

Скопје 
553. — 

Претссдател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Гсоршевски, с.р. 

Врз основа на член 153 став, 4 од Законсп' за орга-
ните на управата („Службен вссник на СРМ44 бр. 40/90 и 
„Службсн весник на Република Македонија4' бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
3А НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
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.554. 
Врз основа на член 153. став 4 од Законот зз орга-

ните на управата (..Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
..Службен весник на Република Македонија14 бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија.на седницата 
одржана на 22 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ З А ОБРАЗОВАНИЕ 

1. За помошник на министерот за образование се 
назначува м-р Добринка Таковска, асистент на Прав-
ниот факултет во Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави в^ ..Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Во 17 818/2 Претседател на Владата 
22 февруари 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевска, с.р. 

555. - — 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата (..Службен весник на СРМ44 бр. 40/90 и 
..Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22 февруари 2000 година, донесе „ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ З А ОБРАЗОВАНИЕ 

1. За советник на министерот за образование се наз-
начува Трајче Димитровски, досегашен раководител на 
ЦЕОП на АГД ..Илинден44 - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 17-819(2 
22 февруари 2000 година 

Скопје 

/ 

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

556. 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата (..Службен весник на СРМ44 бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 22 февруари 2000 година, донесе 

» 

Р Е Ш Е Н И Е ' ' 
З А ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШ-

КИОТ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА 

1. За директор на Педагошкиот завод на Македонија 
се именува Симсонка Тучева, досегашен в.д. директор 
/на Педагошкиот завод на Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службеи весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бо 17 820/2 Претседател на Владата 
22 февруари 2000 година на-Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

557. 
Врз основа на член 142 став 3 од Законот за орга-

ните на управата (..Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
..Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД 

НА МАКЕДОНИЈА 
1. Се разрешува Љиљана Самарџиска - Панова, од 

должноста заменик на директорот на Педагошкиот за-
водска Македонија, поради заминување на друга долж-
ност. 

2: Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 17-821/2 Претседател на Владата 
22 февруари 2000 година н а Република Македонија, 
5 5 8 Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата (..Службен весник на СРМ44.бр. 40/90 и 
..Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ ЈНА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА МАКЕДО-

НИЈА 
1. За помошник на директорот на Педагошкиот за-

вод на Македонија се назначува Љиљана Самарџиска -
Панова , досегашен заменик на директорот на Педагош-
киот завод на Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во ..Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 17-823/2 
22 февруари 2000 година 

' Скопје 
559. — 

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

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата (..Службен весник на СРМ44 бр. 40/90 и 
..Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З Д НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ОДБРАНА 
1. За помошник на министерот за одбрана кој ќе рако-
води со Секторот за набавка, продажба, инвестиции и 
развој се назначува Трајко Велков, досегашен начал-
ник на Одделението за прописи и организација на 
управа во општина Ѓорче Петров - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното. а ќе се објави во ..Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр 17-858/1 Претседател на Владата 
22 февруари 2000 година н а Република Македонија. 

Скопје Љубчо Георгиевска, с.р. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата (..Службен весник на СРМ44 бр. 40/90 и 
..Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22 февруари 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ помошник НА министе-

р о т ЗА ОДБРАНА 
1. За помоншик на министерот за одбрана кој ќе рако-
води со Секторот за финансиски работи се назначува 
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564. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 

тргувала со хартии од вредност (^Службен весник на 
Република Македонија" бр 7/97, бр. 15/97, бр. И/99 и 
бр. 81/99), согласно Одлуката на Комисијата за хартии 
од вредност донесена на седницата одржана на 
14.02.2000 година, Комисијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На Акционерското друштво за производство и 
Обработка на тутун, индустрија и трговија „Дајмон-Го-
рица" - Виница се дава одобрение за издавана на долго-
рочни хартии од вредност - втора емисија на акции во 
вредност од 500.000 германски марки или во денарска 
противвредност по среден курс на Народна Банка на 
Република Македонија на ден 14.02.2000 година во из-
нос од 15.503.510 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност- од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија4 . . 

Претседател на Комисијата, 
Никола Груевски, с.р. 

Број 01-20/1 
02 март 2000 година 

Скопје 
565. 

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за издавање 
и тргување со хартии од вредност (..Службен весник на 
РМи бр. 7/97, 15/97, 11/99 и 81/99), Комисијата за хартии 
од вредност на својата седница одржана на 29-02-2000 
година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, 

ПО ВИДОВИ ИЗДАВАЧИ 

Член 1 

Со овој правилник се утврдува поблиската содржина 
на барањето за давана одобрение за издавање долго-
рочни хартии од врејгшост по видови издавачи (во ната-
мошниот текст: Барање). 

Член 2 
1. Содржина на барање од тршвско друштво 

Барањето зД давање одобрение за издавање долго-
рочни хартии од вредност, што до Комисијата за хартии 
од вредност го поднесува трговско друштво, содржи: 

1. Податоци за издавачот: 
1.1. фирма и седиште на издавачот; 
1.2. форма на друштвото, 
1.3. организација на друштвото со овластувања 
на организационите делови во платниот промет; 
1.4. број на"решението од регистарскиот суд; 
1.5. матичен број; 
1.6. ̂ предмет на работа според регистрацијата. 

2. Вкупен капитал со состојба на денот на послед-
ната Периодична пресметка и последната годишна 
сметка; * 

2.1. запишан капитал; ' 
- уплатен капитал, 
- запишан, а нсуплатсн капитал; 
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2.2. премии на емитирани акции; 
2.3. ревалоризациони резерви; 
2.4 резерви - законски, статусни и слободни 
2.5. акумулирани добивка/загуба; 
2.6. добивка/загуба за финансиската година 

3. Структурата^ на капиталот според сопственоста & 
видовите на акции (обични и приоритетни), со состојба 
на денот на последната периодична пресметка и послед-
ната годишна сметка. 

4. Показатели за оствареното производство: 
4.1. Вредносен и физички обем на производство, 
односно на услуги за претходните три години 
(вредносни и натурални показатели); 
4.2. Нематеријални вложувана: издатоци за 
истражување и развој, пронајдоци, патенти, ли-
ценци и концесии. 

5. Остварен приход: 
5.1. на домашен пазар; 
5.2. на странски пазар; 
5.3. однос на увозот со извозот., 

6. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на 
состојба) по годишната сметка со Состојба на 31 декем-
ври за претходните три години* 

6.1. Биланс на успехот: 
6.1.1. приходи од продажба; 
6.1.2. приходи по основа на употреба на соп-
ствени производи, стоки и услуги; 
6.1.3. останати деловни приходи; 
6.1.4. промена на вредност на залихите (+; - ) 
6.1.5. материјални трошоци; 
6.1.6. трошоци за врабртеците; 
6.1.7. амортизација и вредносно усогласување 
на долгорочните и краткорочните средства; 
6.1.8. резервирање за трошоци и ризици; 
6.1.9. вредносно усогласување на финанси-
ските средства и вложувањата во тековни 
средства; 
6.1.10. останати трошоци од работеното; 
6.1.11. приходи од учество на вложуваш; 
6.1.12. приходи од останати вложувања и за-
еми со неповрзани субјекти; 
6.1.13. приходи по основа на .камати, курсни 
разлики и ел. приходи; 
6.1.14. расходи по основа на камати, курсни 
разлики и ел. расходи; 
6.1.15. добивка/загуба од редовното работење 
пред оданочувањето; 
6.1.16. даноци и придонеси од добивка пред 
оданочувањето; 
6.1.17 доби вка/за губа по оданочувањето; 
6.1.18. даноци и придонеси неискажани во 
приходните позиции; 
6.1.19. добивка/загуба за финансиската го-
дина. 

6.2. Биланс на состојбата 
6.2.1. Актива: 

6.2.1.1. побарувања за запишан, а неупла 
тен капитал 
6 2.1 2. постојани средства: 

- нематеријални вложувања (сред 
' ства); 

- материјални вложуваш (средства); 
- долгорочни финансиски вложуваш. 

6.2.1 3. тековни средства: 
- галихи, 
- краткорочни побарувања од рабо-

тење; 
- краткорочни финансиски вложу-

вања; . 4 

- други краткорочни побарувања; , 
- хартии од вредност и парични сред-

ства. 1 * ' 
6.2 1.4. платени трошоци за идниот период 
и недостасана наплата на приходи (АВР), 
6.2.1.5. вкупна актива; 
6.2.1 6. вонбилансна актива 

6 2.2. Пасива: 
6.2.2.1. капитал и резерви: 

- запишан капитал; 
- премии на емитирани акции,. 
- ревалоризацнона резерва; 
- резерви (законски, статутарни и др.); 
- акумулкрана добивка, 
- пренесена загуба; 
- добивка/загуба за финансиската година 

6.2.2.2. долгорочни резервирања за ризици 
и трошоци; 
6.2.2.3. долгорочни и краткорочни обвр-
ски: 

- долгорочни обврски; 
- краткорочни обврски. 

'6.2.2.4. одложени плаќаш на трошоци и 
приходи во идната година (ПВР); 
6.2.2 5. вкупна пасива; 
6 2 2.6. вонбилансна пасива 

7. Список и борј на акционери кои учествуваат со 
повеќе од 10% во (кновната главнина на акционерското 
друштво. ' 

8. Исплатена дивиденда во претходната година по 
видови акции. 

9. Движење на ликвидноста: 
9.1. достасани, а неплатени обврски на денот на 
поднесување на бараното; 
9.2. просечна минусна состојба на жиро сликата 
во последните 60 дена од денот на поднесување на 
бараното, број на денови во блокада на жиро 
сметката во претходната година и до денот на 
поднесување на барањето за издавано долго-/ 
рочни хартии од вредност: 

10. Податоци за управата: 
10.1. состав и организациона структура; 
10.2. податоци за досегашната работа; 
10.3. дали членовите на управата се членови на 
управни одбори или се акционери во други акци-
онерски друштва, со кој износ и кој вид на акции. 

11. Број на вработени и нивна квалификациона 
структура. 

12. Податоци на емисијата: 
12.1. обем на емисијата; 
12.2. намена на средствата; 
12.3. видот на хартијата од вредност и другите 
елементи на хартијата согласно Законот; 
12.4. заштита од фалсификување (квалитет) на 
хартијата од вредност, доколку се печати; 
12.5. рок на запишување и купувано на хартијата 
од вредност; 
12.6. правата на купувачот на хартијата од вред-
ност од одлуката за издавано; 
12.7. преносливост на хартијата од вредност; 
12.8. продажни места; 
12.9. факсимил на хартијата од вредност (со ку-
пони «• други елементи) доколку се печати, од-
носно содржина на потврдата доколку хартијата 
не се печати; 
12 10. Место на кое може да се изврши увид во 
сите наоди за веродостојноста на податоците за 
издавањето долгорочни хартии од вредност; 
12.11. податоци за гарантот или лицето кое ќе ја 
откупи целокупната емисија; 
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12.12. други податоци неопходни за одлучување 
по барањето. 

13. Основни податоци за деловната и развојната по-
литика. 

II. Содржина на барањето поднесено од банка и ште-
дилница 

Бараното за давање одобрение за издавано долго-
рочни хартии од вредност (во натамошниот текст: Ба-
рано), што до Комисијата за хартии од вредност го 
поднесува банка или штедилница, содржи: 

1. Податоци за издавачот: 
1.1. фирма и седиште на издавачот; 
1.2. број на решението од регистарскиот суд; 
1.3. број на решението од Народната банка на 
Република Македонија за издавано одобрени^ за 
работа; 
1.4. матичен број на издавачот; 
1.5. работите кои издавачот ги врши во смисла на 
Законот за банки и штедилници; 
1.6. организација, мрежа, статус на организаци-
оните делови и овластувањата на организаци-
оните делови во правниот промет. 

2. Вкупен капитал со состојба на денот на послед-
ната периодична пресметка и последната завршна 
сметка: 

2.1. запишан капитал: * 
- уплатен капитал; 
- запишан, а неуплатен капитал; 

2.2. ревалоризациони резерви; 
2.3. резерви; 
2.4. премии на емитирани акции; 
2.5. акумулирана добивка/загуба; 
2.6. добивка/загуба од деловната година. 

3. Сопственичка структура на капиталот и струк-
тура според видот на акциите (приоритетни и обични), 
на денот на последната периодична сметка и послед-
ната заврнгна сметка; 

4. Основни билансни податоци (биланс на успех и 
баланс на состојба) по завршна сметка на 31 Декември 
за претходните три години; 

4.1. Биланс на успехот: 
4.1.1. приходи од камати; 
4.1.2. расходи од камати; 
4.1.3. приходи од хартии од вредност; 

.4.1.4. приходи од провизија; 
4.1.5. трошоци за провизија; 
4.1.6. нето добивка/загуба од трансакции на 
должнички хартии од вредност; 
4.1.7. останати приходи; 
4.1.8. општи административни трошоци; 
4.1.9. амортизација; 
4.1.10. останати трошоци; 
4.1.11. вредносно усогласување на побарува-
њата и резервирано; 
4.1.12. добивка/загуба пред оданочуваното; 
4.1.13. даноци и придонеси пред оданочува-
њето; 
4.1.14. добивка/загуба по оданочува1 вето; 
4.1.15. добивка/загуба од вонредни активно-
сти; 
4.1.16. останати даноци и придонеси; 
4.1.17. добивка/загуба за финансиската го-
дина. 

4.2. Биланс на состојбата 
4.2.1. Актива: 

4.2.1.1. парични средства и сметки кај бан-
ките; 

4.2.1.2. благајнички записи и други одо-
брани записи; 
4.2.1.3. побарувана од_ кредитни'институ-
ции и комитети: 

- краткорочни; 
- долгорочни. 

4.2.1.4. должнички хартии од вредност; 
4.2.1.5. акции и други хартии од вредност 
со променлив приход; 
4.2.1.6. учество во вложувања во кредитни 
институции и во поврзани субјекти; 
4.2.1.7. нематеријални средства; 
4.2.1.8. материјални средства; 
4.2.1.9. побарувања за запишан, а неупа-
тен капитал; 
4.2.1.10. останати средства; 
4.2.1.11. платени трошоци за идниот пе-
риод и недостасана наплата на приходи 
(АВР); 
4.2.1.12. вкупна актива; ( 
4.2.1.13. вонбилансна актива; 

4.3.1. Пасива 
4.3.1.1. долгови кон кредитни институции и 
коминтенти: 

- краткорочни; 
- долгорочни; 

4.3.1.2. долгови евидентирани со сертифи-
кати (хартии од вредност); 
4.3.1.3._ останати обврски; 
4.3.1.4. одложени плаќања на трошоци и 
приходи во идната година (ПВР); 
4.3.1.5. резервиран^ за ризици и трошоци; 
4.3.1.6. запишан капитал; 
4.3.1.7. премии на емитирани акции; 
4.3.1.8. резерви; 

/ 4.3.1.9. ревалоризациони резерви; 
4 . 3 . 1 . 1 0 . акумулирана добивка/загуба; 
4.3.1.11. добивка/загуба за финансиската 
година; 
4.3.1.12. вкупна пасива; 
4.3.1.13. вонбилансна пасива. 

5. Податоци од рекласифицираниот биланс на успех 
на денот на последната годишна сметка; 

5.1. приходи по основ на камата; 
5.2. расходи по основ на камата; 
5.3. нето-приход/расход од камата; 
5.4. оперативни приходи; 

- надомести и провизии; 
- нето приходи од курсни разлики; 
- останати приходи од дејноста. 

5.5. вкупни приходи (5.3.+5.4.); 
5.6. останати расходи: 

- провизии и надомести 
- останати деловни расходи 
- исправка на вредноста на сомнителни и 

спорни побарувања 
- добивка (загуба) пред оданочувано 
- данок на добивка' 
- добивка (загуба) по оданочува^. 

6. Податоци од рекласифициран биланс на состој-
бата на денот на последната периодична пресметка и 
последната годишна пресметка: 

6.1. Актива: 
6.1.1. парични средства; 
6.1.2. депозити кај Народната банка на репу-
блика Македонија; 
6.1.3. пласмани во други банки и кредити на 
други банки; 

6.1.4. краткорочни кредити; 
6.1.5. активни временски разграничувања и 
останата актива; 
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6.1.6. долгорочни кредити намалени за теков-
ната доспеаност' 
6.1~7 долгорочни пласмани во хартии од вред-
ност и останати долгорочни побарувања; 
6.1 8. основни средства; 
6.1 9. вкупна актива, 
6.1.10. вонбилансна актива 

6.2. Пасива: 
6 2 1. депозити по видувано; 
6.2.2 обврски спрема Народната банка на Ре 
публ ика МакеД1 »нија; 

• 6.2.3. штедено на ф а к т и и краткорочни оро 
4 мени депозити, 

6.2.4 обврски по краткорочни кредити и до-
стасани долгорочни обврски; 
6.2.5. обврски по краткорочни хартии од вред-
ност; 
6.2 6. пасивни временски разграничувања и 
останата пасива; 
6.2.7. долгорочни депозити; 
6.2.8. обврски подолгорочни кредити; 
6.2 9. обврски по долгорочни хартии од вред-
ност; 
6 2.10. капитал и долгорочни резервации, 
6.2.11 извори на вонбнлансни средства; 
6.2-: 12 вкупна пасива: 
6.2.13. вонбилансна пасива 

7. Релативни показатели од работењето на денот на 
ноел еди ал а годишна сметка: 

7.1. адекватност на каишалот; 
7.2. учество на капиталот во пасивата; 
7.3. учество на средства од граѓани-во пасивата; 
7.4. однос на краткорочни пласмани и кратко 
(н)чни извори; 
7.5. однос на девизната пасива и девизната ак-
тива; 
7.6. голем и најголем можен кредит во рднос на 
капиталот; 
7.7. трајни вложувања во претпријатија; 
7.8. трајни вложувања во банки и штедилници; 
7 9 пласмани во основни средства. , 

8. Движење на ликвидноста:' 
8.1. достасани, а неплатени обврски на денот на 
поднесување на бараното; 
8.2. просечно минусна состојба на жиро сметка 
во последните 60 дена од денот на поднесувано на 
бараното, број на деневи во блокада на жиро 
сметката во претходната година и до датумот на 
поднесување на бараното за издавано долго-
рочни хартии од вредност. 

9. Список и број на акционери кои учествуваат со 
повеќе од 10% во основната главнина на акционерското 
друштво. 

10. Исплатени Дивиденди-во претходната година. 
11. Вкупен платен промет спрема странство за прет-

ходната година и за тековната година. 
12. Вкупна девизна заштеда на граѓани за претход-

ната година и за тековната година. 
13. Податоци за управата: » 

13.1. состав и квалификациона структура; 
13.2. податоци за Д(К'егашната работа; 
13.3. дали членовите, на јправа во банка се чле-
нови на управен одбор или се акционери во други 
акционерски друштва, со кој износ и кој вид на 
акции; 

14. Крој на вработени и нивната квалификациона 
структура 

15 Податоци за емисија 
15.]. обем на емисијата; 
15.2. намена на средствата; 
15.3. видот на хартијата од вредност и нејзините 
елементи согласно Законот; 
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15.4. заштита од фалсификување на хартијата од 
вредност, доколку се печати; 
15.5. рок за запишување и купувано на хартијата 
од вредност: 
15.6. прцка на купувачот на хартијата од вредност 
од 'одлуката за издавано; 
15.7. преносливост на хартијата од вредност; 
15.8. продажни места; 
15.9. факсимил на хартијата од вредност (со ку-
пони и други елементи) доколку се печатат, од-
носно содржината потврдата доколку хартијата 
не се печати; 
15.10. место на кое може да се изврши увид во 
сите наводи за веродостојноста на податоците за 
издавачот на хартијата од вредност; 
15.11. податоци за гарантот или лицето кое ќе ја 
откупи целата емисија; 
15 Д2. други податоци неопходни за одлучувано 
по бараното. 

. 16. Основни податоци за деловната и развојна поли-
тика. 

Банка или штедилница за која, согласно договорот 
Ја основано, е утврдено дека основачите основачкиот 
капитал ќе го уплатат во рок од една година од денот на4 

уписот на банката во трговскиот регистар не може да 
поднесе барање за наредната емисија се додека не се 
уплати основачкиот капитал во целина. 

III. Содржина на барањето поднесено од осигурително 
друштво 

Барањето за давано одобрение за издавање долго-
рочни хартии од вредност (во натамошниот текст: ба-
рано), што до Комисијата за хартии од вредност го 
поднесува осигурителното друштво, содржи: 

1. Податоци за-издавачот; 
1.1. име и седиште на осигурителното друштво; 
Г.2. број на решението од регистарскиот суд; 
1.3. број на решението на министерот за финан-
сии за издавано дозвола за основано на друш-
твото; ' „ 
1.4. матичен број; 
1.5. предмет на работа според регистрацијата; 
1.6. Организација на друштвото, мрежа, статус на 
организационите делови и овластуваа на орга-
низационите делови во правниот промет. 

2. Сопственичка структура на капиталот и струк-
тура на капиталот според видот на акциите (приори-
тетни и обични) на денот на последната пресметка. 

3. Вкупен капитал и резерви во состојба на денот на 
последната периодична пресметка и последната го-
дишнапрссметка: 

3.1. запиштан капитал: 
- уплатен капитал; 
- неуплатен капитал. 

3.2. премии на емитирани акции; 
3.3. ревалоризациони резерви. 
3.4. резерви 

- резерви на сигурност (законски); 
- статутарни резерви; 
- останати резерви; џ 

3.5. акумулирани доб и в ка/за губа; 
З А добивка/загуба за финансиската година. , 

4.. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на 
состојба) со состојба на 31 'декември по годишната 
сметка за претходните три години: 

4.1. Биланс на успехот: 
/ 4.1.1. Техничка пресметка од работи на нежи-

вотно осигурувани: 
4.1.1.1. пресметани премии; 
4.1.1.2. останати технички приходи, нама-
лени за реосигурување; 
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4.1.1.3. распоредени приходи од вложу-
в а ш од нстсхнички резултат; 
4.1.1.4. надоместоци за штети, намалени за 
реосигурувано; 
4.1.1.5. промени во основните технички ре-
*ервирања намалени за реосигурувашта; 
4 1.1.6. трошоци по основ на резервираш 
{а конуси и попусти, намалени за реосигу-
рувањето; 
4.1.1.7. приходи од останати раѓипи за оси-
гуруваш и реосигурувања 
4.1.1.8. расходи од работското-трошоци од 
*н:игурува1*ото-нето; 
4.1.1.9. останати осигурителни тех. тро 
1ноци за сопствена сметка намалени за ре-
осигурувањето; 
4.1.1.10. промени во резервираното за 
израмнување и резервите за непредвидени 
штети; 

1 4.1.1.11. останати резервираш; 
4.1.1.12. технички резултат од работеното 
на не животно осигурување 

4.1.2. Техничка пресметка од работи на жи-
воти* УГО осигуруваш: 

4 1.2.1 пресметани прсмии.(приходуваш); 
4.1 2.2. приходи од вложуваш; 
4 1 2.3. приходи од ^реализирана добивка 
од вложуваш; 
4.1.2.4. останати осигурително тсх. при-
ходи, намалени за реосигурувањето; 
4 1.2.5. надоместоци*'за исплата на штета, 
намалени за реосигурувано; 
4.1.2.6. промена во останатите тсх. резер-
вираш, намалени за реосигурувано; 
4.1.2.7. трошоци но основ на резервираш 
«а бонуси и попусти, намалени за реосигу-
рувањето; 
4.1.2.Х. приходи од останати работи за оси-
г у р у в а ш е и реосигу рува ш т о ; 
4.1.2.9. расходи од работсното-трошоци за 
спроведуваш над осигурувашто-нето; 
4.1.2.10.трони*ци за вложуваш; 
4.1.2.11. расходи по основ на ^реализи-
рана загуба од вложуваш; 
4.1.2.12. останати осигурително те*, тро-
шоци намалени за рсосигуруваиото; 
4.1.2.13. распореден приход од вложувана 
пренесени на истсхиички резултат; 
4.1.2.14. технички резултат од работи иа 
живоин) осигуруваш. 

4.1.3. Ноехнички ре резултат-вкупиа пре-
сметка. 

4.1.3.1. тсх. резултат од работи на пожи-
вото* осигуруваш; 
4.1.1.2. тех. резултат од работа иа животно 
осш-уруваш; 
4.1.3.3. приходи од вложуваш; 
4.1.3.4. приходи по основ на не реализирана 
добивка од вложуваш; 
4.1.3.5. распореден приход од вложуваш 
од тсх. резултат од работи на животно оси-
гуруваш; 
4.1.3.6. трошоци од вложуваното; 
4.1.3.7. расходи п о е н о в на нереализирана 
киуба од вложуваното; 
4 13 Н распоредени приходи од вложу 
ванм1 на иетех. резултат од работи на нежи-
вотко осш-уруваио; 
4.1 3 9. останати ириходи; 
4.1.3.10. останати трошоци, вклучувајќи 1*и 
и вредносиите усогласувања; , 

4.1.3.11 добивка/загуба од работеното 
пред оданочува^; 
4.1.3.12. даноци и придонеси од добивка од 
редовно работено; 
4.1.3.13. добивка/закуба по оданочуваното; 
4.1.3.14. вонредни приходи; 
4.1.3.15. вонредни расходи; 
4.1.3.16. добивка/загуба од вонредни актив-
ности пред одаиочувако; 

4.1.3.17. даноци и придонеси од добивка од 
вонредни активности; 
4.1.3.18. добивка/загуба од вонредни актив-
ности по оданочувањето; 
4.1.3.19. останати даноци и придоисси неи-
скажани во претходните периоди; 
4.1.3.20. добив ка/за губа за деловната го-
дина. 

4.2. Биланс на состојбата 

4.2.1. Актива: 
4.2.1.1. побарувано за запишан, а ^упла-
тен капитал; 
4.2.1.2. нематеријални средства; 
4.2.1.3. материјални средства; 
4.2.1 4. вложуваш: 

- во поврзани субјекти и учество во вло-
жуваш; 

- останати финансиски вложувања; 
- депозити дадени на рсосигурувачи. 

4.2.1.5. вложувани) Ја сметка и ризик на 
сопственикот на полисата за животно оси-
гуруваш; 
4.2.1.6. побаруваш: 

- побаруваш од непосредни работи на 
осигуруваштл; 

- побаруваш од работите на реосигуру-
ваш; 

- останати побарувања. 
4.2.1.7. останати средства: 

- парични средства и хартии од вредност; 
- откупени сопствени акции; 
- неспомнати средства. 

4.2.1.8. платени трошоци за идниот период 
и недостасан наплата на приходи (АВР); 
4.2.1.9. вкупна актива; 
4.2.1.10. вонбилансиа актива; 

4.2.2. Пасива: 
4.2.2.1. Капитал и резерви: 

- запишан капитал (уплатен и неупла-
тсн); 

- премии на емитирани акции; 
- ревалоризациони резерви; 
-резерви; 
- акумулирана добивк*|/загуба; 
- добивка/загуба за финансиската го-

дина. 
4.2.2.2. обврски од втор ред; 
4.2.2.3. технички резервираш: 

- преносни премии; 
- математички резерви за животно оси-

гуруваш; 
- резерви за штети; 
- резерви 'Ја повраќај на премии, зависни 

и независни од резултатот (бонуси и попу-
сти); 

- законски пропишани резервирања Ја 
исосигурани утврдени штети; 

- останати осигурителио-тсхнички ре-
зервирања 
4.2.2.4. 
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4.2.2.5. останати р е з е р в и р а а ; 
4.2.2.6. депозити задржани од работите од 
реосигурувано и финансиски пресмет-
ковни односи; 
4.2.2.7 останати езерски; 
4.2.2.8. одложени плаќано на трошоци и 
приходи во идната година (ПВР); 
4.2.2.9. вкупна пасива; 
4.2.2.10. вонбилансна пасива. 

5. Д в и ж е а на ликвидност: 
5.1. достасани, а неплатени обврски на денот на 
поднесување на бараното; 
5.2. просечна минусна состојба на жиро сметката 
во последните 60 дена до денот на поднесувано на 
бараното, број на денови во блокада , на жиро 
сметката во претходната година и до датумот на 
поднесување на бараното за емисија. 

6. Список и број на акционерите кои учествуваат со 
повеќе од 10% во основната главнина на акционерското 
друштво. 
7. Исплатена дивиденда во претходната година. 
8. Податоци за управата: 

8.1. светли и квалификациона структура: 
8.2. податоци за досегашна работа; 
8.3. дали членовите на управата на осигурител-
ното друштво се членови во управен одбор или се 
акционери во други акционерски друштва, со ка-
ков износ и со кој вид на акции; 
8.4. број на вработени и нивната квалификациона 
структура. 

9. Податоци за емисијата: 

9.1. обем на емисијата;. 
9.2. намена на средствата; 
9.3. видот на хартијата од вредност и нејзините 
елементи согласно Законот; 
9.4. заштита од фалсификувано на хартијата од 
вредност, доколку се печати; 
9.5. рок за запишувано и купувано на хартијата 
од вредност; 
9.6. правата на купувачот нд хартијата од вред-
ност од одлуката за издавано; 
9.7. преносливост на хартијата од вредност; 
9.8. продажни места; 
9.9. факсимил- на хартијата од вредност (со ку-
пони и други елементи доколку се печати), од-
носно содржина на потврдата доколку хартијата 
од вредност не се печати; 
9.10. место на кое може да се изврши увид за сите 
наоди на веродостојноста на податоците за изда-
вачот на хартии од вредност; 
9.11. податоци за гарантот или лицето кос ќе ја 
откупи целокупната емисија; 
9.12. други податоци неопходни^ одлучување по 
бараното.' 

10. Основни податоци за деловната и развојна поли-
тика. 

IV. Содржина на барањето (понесено од единици на 
локална самоуправа 
Бараното .за давано одобрение за издавање долгорочни 
хартии од вредност (во натамошниот текс^ барано), 
што до Комисијата за хартии од вредност го поднесува 
единица на локалната самоуправа, содржи: 
1. Назив на издавачот; 
2. Структурата на буџетот во последните три години; 
2.1. видот и висината на приходите; 

3. Податоци за емисијата: ' 

3.1. обем на емисијата; 
3.2. намена на средствата; 
3.3 видот на хартијата од вредност и нејзините 
елементи согласно Законот; 
3.4. заштита од фалсификувано на хартијата од 
вредност доколку се печати; 
3.5. рок за запишување и купувано на хартијата 
од вредност; 
3.6. правата на купувачот на хартијата од вред-
ност од одлуката за издава 110; 
3.7. преносливост на хартијата од вредност, 
3.8. продажни места на хартијата од вредност; 
3.9. факсимил на хартијата од вредност (со купон 
и други елементи) доколку се печатат, односно 
содржината на потврдата доколку не се печатат; 
3 10. место на кое може да се изврши увид во сите 
наоди за веродостојноста на податоците за изда-
вачот; 
3.11. податоци за гарантот или лицето кеч4 ќе ја 
откупу целокупната емисија; 
3.12. план за развој со план на приходи за намиру-
вало на обврските по издавањето на долгорочни 
хартии од вредност; 
3.13. други податоци неопходни «;» одлучување но 
бараното. 

4. Програма за обе Редување на средства за враќано на 
инвестицијата 

Одредбите од член 2 дел I на ОВОЈ правилник соодветно 
се применуваат на задруги и на други правни лица кои 
не се опфатени во делот И, III1« IV на овој правилник и 
на емисија на долгорочни хартии од вредност по основ 
на претворано на побарувана во акционерски Капита 

V. Документација која се поднесува кои барањето 

Издавачите кои бараното ја поднесуваат следнава до-
кументација: 
- акт за основање (одлука или договор); 
- статут, односно друг општ акт за организација; 
- копија од решението за упис во трговскиот регистар и 
решение од надлежен орган за издавање дозвола за 
работа, односно дозвола за (кио в а но; 
- судска регистрација за промена на висината и структу-
рата на акционерскиот капитал со последната успешна 
емисија на акции; 
- одлука за издавање хартии од вредност; 
- биланс на состојба и биланс на успех за претходните 
три години, со извештај од овластен ревизор Ја економ-
ско-финансиска ревизија, односно со мислсио од овла-
стен ревизор за бонитетот, потврда од агенцијата над 
лежна за процена на капиталот и потврда од носителот 
на платниот промет за состојбата на жиро сметката *а 
последните 60 дена до денот на поднесување на бара-
њето; 
- изјава од одговорното лице дека емисијата е засно-
вана на законските прописи, дека податоците наведени 
во барањето ^е веродостојни и дека се обезбедени 
услови за печатено на хартијата од вредност (ако се 
бара нивно печатење); 
- јавен повик. 

*Освен документацијта од став 1 на оваа точка издава-
чот поднесува и: 
- доказна-уплата на пропишаниот надоместок за Коми-
сијата: 
- о в л а с т у в а а за лицето кое ќе соработува со Комиси-

јата за хартии од вредност во постапката на разгледу 
вано на бараното за емисија; 
- други"податоци неопходни за одлучувано но бара 

ЊЕТО 
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Член 3 

* Со влегуваш-во сила на овој правилник престанува 
да важи Правилникот за содржина на барањето за изда-
в а ш на долгорочни хартии од вредност, по видови из-
давачи број 01-1Ј1/1 од 31-12-1997 година („Службен 
весник на Република Македонија'4 број 8/98). 

ЧлеИ 4 

О В О Ј правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија^. " 

Бр 01 92/1 Претседател на Комисијата, 
1 март 2000 година 1 1 и * " л а Груевски, с.р. 

566. Скопје 
Врз основа на член 46 став 3 од Законот за издавано 

и' тргуваш со хартии од вредност (..Службен весник на 
РМ" бр. 7/97,15/97,11/99 и 81/99), Комисија^ за хартии 
од вредност на својата седница одржана на 29-02-2000 
година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Член 1 

Со овој правилник сс утврдува поблиската содржина 
на барањето за давано одобрение за издаваш кратко-
рочни хартии од вредност по видови издавачи (во ната-
мошниот текст: Б а р а ш ) . 

I Член 2 
1. Содржина на барање од трговско друштво и друго 

правно лице 

Бараното за д а в а ш одобрение за издаваш кратко-
рочни хартии од вредност, што До Комисијата за хартии 
од вредност го поднесува трговско друштво и друго 
правно лице, содржи: 

1. Податоци за издавачот: 
1.1. фирма и седиште на издавачот; 
1.2. форма на друштвото; 
1.3. организација на друштвото со овластување 
на организационите делови во платниот промет; 
1.4. број на решението од регистарскиот суд; 
1.5. матичен број; 
1.6 предмет на работа според регистрацијата. 

2. Вкупен капитал со состојба на денот на,последната 
годишна сметка: 

2.1. запишан капитал: 
, - уплатен капитал; 

- запишан, а неуплатен капитал. 
2.2. премии на емитирани акции; 
2.3. ревалоризациони резерви; 
2.4. резерви - законски, статутарни, слободни; 
2-5. акумулирана добивка/загуба; 
2.6. добивка/загуба за финансиската година. 

3. Структурата на капиталот според сопственоста и 
по видови акции (обични и приоритетни), со состојба на 
денот на поднесување на бараното. 

4. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на 
состојба) по годишната сметка со состојба на 31 декем-
ври за претходната година: 

4.1. Биланс на успехот 
4.1.1. Приходи: 

- приходи од продажба; 
- приходи од сопствено .производство и 

услуги; 

- приходи од вложуваш; 
- приходи од камати, курсни разлики и 

друго-; 
- останати приходи; 
- вкупен приход. 

4.1.2. Расходи: 
- материјални трошоци; 
- трошоци за вработените; 
- расходи од камати, курсни разлики и 

Друго; 
- останати трошоци; 
- вкупен приход. 

4.1.3. Добивка или загуба од деловната го-
дина. 

4.2. Биланс на состојбата 
4.2.1. Актива: 

- побарувања за запишани, а наплатен ка-
питал; 

- постојни средства; Ј 
- тековни средства; 
- платени трошоци за идниот период и недо-

стасан наплата на приходи (АВР); 
- вкупна актива; 
- вонбилансна актива. 

4.2.2. Пасива: 
- капитал и резерви; 
- долгорочни резерви; 
- долгорочни и краткорочни резерви; 
- одложени п л а ќ а ш на трошоци и приходи 

во идната година (ПВР); 
- вкупна пасива; 
- вонбилансна пасива. 

5. Движено на ликвидноста: 
5.1. достасани, а неплатени обврски на денот на 
поднесувано на бараното; 
5.2. просечна минусна состојба на жиро сметката 
во последните 60 дена до денот на поднесуваш на 
бараното, број на денови во блокада на жиро 
сметката во претходната година и до денот на 
поднесуваш на бараното за издаваш кратко-
рочни хартии од вредност. 

6. Податоци за емисијата: 
6.1. обем на емисијата; 
6.2. намена на средствата; 
6.3. видот на хартијата од вредност и другите 
елементи на хартијата согласно Законот; 
6.4. заштита од фалсификуваш (квалитет) на 
хартијата од вредност, доколку се печати; 
6.5 рок на запишувано и купувано на хартијата 
од вредност; 
6.6.. правата на купувачот на хартијата од вред-
ност од одлуката за издаваш; г 
6.7. преносливост на хартијата од вредност; 
6.8. продажни места; 
6.9. факсимил на хартијата од вредност (ср ку-
пони и други елементи) доколку се печати, од-
носно содржина на потврдата доколку хартијата 
не се печати; 
6.10. место на кое може да се изврши увид во сите 
наоди за веродостојноста на податоците за изда-
ваното краткорочни хартии од вредност; 
6.11. други податоци неопходни за одлучувано по 
бараното. 

П. Содржина на барањето поднесено од банка и ште-
дилница 

Бараното за д а в а ш одобрение за издаваш кратко-
рочни хартии од вредност (во натамошниот текст: Ба-
р а ш ) , што до Комисијата за хартии од вредност го 
поднесува банка или штедилница, содржи: 

1. Податоци за издавачот 
1.1. фирма и седиште на издавачот; 
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1.2. број на решението од регистарскиот суд; 
1.3. број на решението од Народната банка на 
Република Македонија за издавање одобрение за 
работа; 
1.4. матичен број на издавачот; 
1.5. работите кои издавачот ги врши во смисли на 
Законот за банки и штедилници; 
1.6. организација, мрежа, статус на организаци-
оните делови и овластувањата на организаци-
оните делови во правниот промет. 

2. Вкупен капитал со состојба на денот на последната 
годишна сметка: 

2.1. запишан .капитал; 
- уплатен капитал; 
- запишан, а неуплатен капитал; 

2.2. ревалоризациони резерви; 
2.3. резерва; 
2.4. премии но емитирани аќ^ии; 
2.5. акумулирана добивка/загуба; 
2.6. добивка/загуба од деловната година. 

- 3. Структура на капиталот според сопственоста и ви-
дови акции (обични и приоритетни) на денот на подне-
сувано на бараното. 

4. Податоци од билансот на успехот и билансот на 
состојбата на денот на последната годишна сметка: 

4.1. Биланс на состојбата 
4.1.1. Актива: 

' 4.1.1.1. парични средства и сметки кај бан-
ките; 
4.1.1.2. благајнички записи и други одо-
брени записи; ' 
4.1.1.37 побарував од кредитни институ-
ции и комитети;; 

- краткорочни; 
- долгорочни. 

4.1.1.4. должнички хартии од вредност; 
4.1.1.5. акции и други хартии од вредност 
со променлив приход; 
4.1.1.6. учество во вложувања во кредитни 
институции и поврзани субјекти; 
4.1.1.7. нематеријални средства; 
4.1.1.8. материјал ни средства; \ 
4.1.1.9. побарувано од нсуплатсн капитал; 

*4.1.1.10. останати средства; 
4.1.1.11. платени трошоци за идниот пе-
риод и недостасан наплата на приходи 
(АИР); 
4.1.1.12. вкупна актива; 
4.1.1.13. вонбилансна актива. 

4.1.2. Пасива: 
4.1.2.1. долгови кон кредитни институции и 
комитснти; 

- краткорочни; 
- долгорочни; 

4.1.2.2. долгови евидентирани со хартии од 
вредност; 
4.1.2.3. останати обврски; 
4.1.2.4. резервирано за ризици* резерви; 
4.1.2.5. запишан капитал; 
4.1.2.6. премии на емитирани акции , 
4.1.2.7. резерви; 

- 4.1.2.8. ре&алорИзациони резерви; 
4.1.2.9. акумулирани добивка/загуба; 
4.1.2.10. до^ивка/з&губа за финансиската 
година; 
4.1.2.И. одложени плаќања на трошоци и 
приходи во идната година (ПВР); 
4.1.2.12. вкупна пасива; 
4.1.2.13. воиСдалансна пасива. 

,4.2. Биланс на успсхбт: 
4.2.1. Приходи^ 

4.2.1.1 приходи од камати; • 

4.2.1.2. приходи од хартии од вредност; 
4.2.1.3. приходи од провизија; 
4.2.1.4. останати приходи; 
4.2.1.5. добивка од трансакции на долго-
рочни хартии од вредност; 
4.2.1.6. вкупен приход. 

4.2.2. Расходи: 
4.2.2.1. расходи од камати; 

ф 4.2.2.2. трошоци за провизија; 
4.2.2.3. загуба од трансакции на долго-
рочни хартии од вредност; 
4.2.2.4. општи административни трошоци; 
4.2.2.5. останати трошоци; -
4.2.2.6. вредносно усогласувано на побару-
ваната и резервите; 
4.2:2.7. вкупни расходи; 
4.2.2.8. добивка/загуба пред оданочува-
њето; 
4.2.2.9. добивка/загуба по оданочувањето;, 
4.2.2.10. добивка/загуба за финансиската 
година. 

5. Податоци од рекласифицираниот биланс на со-
стојба и билансот на успехот на денот На последната 
годишна пресметка: 

5.1. Биланс на успехот: 
5 . Ц . приходи; 
5.2.2. расходи; 
5.2.3. добивка/загуба за финансиската година. 

5.2. Биланс на состојба; 
5.2.1. актива (билансна и вонбилансна); 
5.2.2. пасива (билансна и вонбилансна). 

6. Релативни показатели на работењето на денот на 
последната годишна сметка: 

6.1. адекватност на капиталот; 

6.2. учество нц капиталот во пасивата; 
6.3. учество на средства од граѓани во пасивата; 
6.4. однос на краткорочни пласмани и кратко-
рочни извори; 
6.5. однос на девизната пасива и девизната ак-
тива; * 
6.6. голем и најголем можен кредит во однос на 
капиталот;, 
6.7. трајни вложувала во претпријатија; 
6.8. трајни вложувана во банки и штедилници; . 
6.9. пласмани во основни средства. 

7. Движено на ликвидноста: 
7.1. достасани, а неплатени обврски на денот на 
поднесувано на бараното; 
7.2. просечно минусна состојба на жиро сметката 
во последните 60 дена од денот на поднесувано на 
бараното, број на денови во блокада на жиро 
сметката во претходната година и до датумот на 
поднесувано на бараното за издавано кратко-
рочни хартии од вредност. 

8. Податоци за емисија: 
8.1. обем на, емисијата; 
8.2. намена на средствата; 
8.3. видот на хартијата од вредност и нејзините 
елементи Согласно Законот; 
8.4. заштита од фалсификувано на хартијата од 
вредност, доколку се печати; 
8.5. рок за запишувано и купувано на хартијата 
од вредност; 
8.6. права на купувач^ на хартијата од вредност 
од одлуката за издавано; 
8.7. преносливост на хартијата од вредност; 
8.8. продажни места; 
8.9.-факсимил на хартијата од вредност ( со ку-
пони и други елементи) доколку се печатат, од-
носно содржина на потврдата доколку хартијата 

ч не се печати; 
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8.10. моето на кое може да се изврши увид во сите 
наоди за веродостојноста на податоците за изда-
вачот на хартијата од вредност; 
8.11. други податоци неопходни за одлучување по 
бараното; 

\ 
, III. Документација која се иоднесува кон барањето 

Издавачите кон барањето ја поднесуваат следнава до-
кументација: 
- акт за основање (одлука или договор); 
- статут, односно друг општ акт за организација; 
- копија од решението за упис во судскиот регистар и 
решение од надлежен орг^н за издавање дозвола за 
работа, односно дозвола за основање; 
- одлука за издавање хартии од вредност; 
- биланс на состојба и биланс на успех за претходната 
година, со извештај од овластен ревизор за економско-
финансиска ревизија и со мислење од овластен ревизор 
за бонитетот и потврда од носителот на платен промет 
за состојбата на- жиро сметката за последните 60 дена 
до денот на поднесување на барањето; 
- изјава од одговорното лице дека емисијата е засно-
вана на законските прописи, дека податоците наведени 
во барањето се веродостојни и .дека се обезбедени 
услови за печатење на хартијата од вредност (ако се 
бара нивно печатење); 
- јавен повик; 
Освен документацијата од став 1 на оваа точка издава-
чот поднесува и: 
- доказ за уплата на пропишаниот надоместок за Коми-
сијата; 
- овластувало за лицето кое ќе соработува со Комиси-
јата за хартии од вредност во постапката на разгледу-
вано на бараното за емисија; 
- други документи неопходни за одлучување по барано-
то. 

Член 3 
Податоците за издавачот од член 2 и дел I и II од 

точка 1 на овој правилник, се поднесуваат кон бара-
ното за прво издавање на краткорочни хартии од вред-
ност во тековната година. При наредните емисии на 
краткорочни хартии од вредност во тековната година 
овие податоци не се приложуваат кон барањето, освен 
во случај на измена на податоците; 

Документите од член 2 дел 111 став 1 алинеи 1, 2, 3 и 
5 од овој правилник се поднесуваат кон бараното за 
прво издавање на краткорочни хартии од вредност во 
тековната година. При наредните емисии на кратко-

рочни, харуни од вредност во тековната година овие 
^.податоци не*.се приложуваат кон бараното, о(;в1;н.&о 
случај на измена на податоците. 

Член 4 
Со влегувало во сила на овој правилник престанува 

да важи Правилникот за содржина на барањето за изда-
вало на краткорочни хартии од број 01-108/1 од 22-07-
1998 година („Службен весник на Република Македони-
ја" број 38/98). 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуваното во „ Службен весник на Република Ма-
кедонија44. 

Бр. 01-94/1 
01 март 2000 година Претседател на Комисијата, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

567. 
Врз основа на член 53 став 3 од Законот за издавање 

и тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
РМ" бр. 1/91, 15/97, 11/99 и 81/99), Емисијата за хартии 
од вредност на својата седница одржана на 29-02-2000 
година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ И КУПУВАЊЕ ХАРТИИ ОД ВРЕД-

НОСТ, ПО ВИДОВИ НА ИЗДАВАЧИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината на јав-
ниот повик за запишувано и купувано хартии од вред-
ност (во натамошниот текст: јавен повик), по видови 
издавачи. 

Член 2 
1. Содржината на јавен повик на трговско друштво 

Јавниот повик за запишувано и купувано хартии од 
вредност што до Комисијата за хартии од вредност го 
поднесува трговско друштво - издавач на хартии од 
вредност, задолжително содржи: 

1. Број на решението на Комисијата за хартии од 
вредност за одобрувано на емисијата. 

2. Податоци за издавачот: 
2.1. фирма и седиште на издавачот; 
2.2. форма на друштвото; 
2.3. организација на друштвото во овластување 
на Организационите делови во платниот промет; 
2.4. број на решението4*од регистарскиот суд; 
2.5. предметот на работа според регистрацијата; 
2.6. вкупен капитал со состојба на денот на по-
следната, периодична пресметка и последната го-
дишна сметка; 

2.6.1. запишан капитал * 
2.6.2. премии на запишани акции; 
2.6.3. резерви; 
2.6.4. ревалоризациони резерви; 
2.6.5. акумулирана добивка / загуба; 
2.6.6. добивка / загуба за финансиската го-
дина. # 

2.7. структура на капиталот со состојба на денот 
на последната периодична пресметка и послед-
ната годишна сметка; 
2.8. вредносен обем на производството, односно 
на услуги за претходните три години изразено во 
денари и нематеријални вложуваш: издатоци за 
истражување и развој, пронајдоци, патенти, ли-
ценци и концесии; 
2.9. остварен приход: „ _ % 

2.9.1. на домашен пазар; 
2.9.2. на странски пазар; 
2.9.3. однос на увозот и извозот. 

3. Податоци за деловната и развојната политика. 
Билансни податоци (биланс на успех и биланс на 

состојба) по Годишната сметка со состојба на 31 декем-
ври за претходните три години: 

4.1. Биланс на состојбата 
4.1.1. Актива: 

4.1.1.1. побарувано за запишан, а неупла-
тен капитал; ^ 
4.1.1.2. постојани -средства; 
4.1.1.3. тековни средства; 
4.1.1.4. парични средства и хартии од вред-
ност; 
4.1.1.5. платени трошоци за идниот период 
и нсдостасана наплата на приходи (АВР); 
4.1.1.6. вкупна актива; 
4.1.1.7. вонбилансна актива.. 
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4 1.2. Пасива: 
4.1.2.1. капитал и резерви; 
4.1.2.2. долгорочни резерви за ризици и 
трошоци; . " 
4.1.2:3. долгорочни обврски; 
4.1.2.4. краткорочни обврски; 
4.1.2.5. одложени плаќаш на трошоци и 
приходи во идната година (ПВР); 
4.1.2.6. вкупен приход; 
4.1.2.7. вонбилансна пасива. 

4.2." Биланс на успехот: 
4.2.1. приходи од продажба; 
4.2.2. приходи од сопствени производи и 
услуги; 
4.2.3. останати приходи^ 1 

4.2.4. залихи (+ или -) ; 
4.2.5.'материјални трошоци; / 
4.2.6. трошоци за вработените;4 

4.2.7. приходи од вложувања, камати и курсни 
разлика; 
4.2.8. расходи од вложувања, камати и курсни 
разлики; 
4.2.9. добивка / загуба пред оданочувањето; 
4.2.10. даноци и придонеси; 
4.2 11. добивка / загуба по оданочувањето; 
4.2.12. добивка / загуба за финансиската го-
дина. 

5. Реални обврски на сопственоста на издавачот (хи-
потеки, залога и ел.). 

6. Број на акционери кои учествуваат со повеќе од 
10% во основната главнина на акционерското друштво. 

7. Исплатена дивиденда во претходната година по 
видови акции. 

8. Движење ца ликвидноста: 
8.1. достасани, а неплатени Обврски; 
8.2. просечна минусна состојба на жиро сметката 
во последните 60 дена до денот на објавувањето 
на повикот, бројот на денови во блокада на жиро 
сметката во претходната година и до денот на 
објавувањето на повикот. 

9. Мислење на овластен ревизор. 
10. Подароци за досегашната работа на управата и 

за учество во капиталот на друштвото и во друго 
правно лице. 

11. Податоци за емисијата; 
11. обем на емисијата; 
11.2. намена на средствата; 
11.3. бројот на хартии од вредност што се изда-
ваат, видот и номиналната вредност; 
11.4. рокот за запишуваш и купуваш на харти-
ите од вредност; 
11.5. Продажните места; 
11.6. условите за враќаш на уплатените средства 
доколку емисијата не успее или доколку издава-
чот се откаже од'емисијата; 
11.7. посебните права што им .припаѓаат на соп-
ствениците на«хартиите од вредност; 

11.8. податоците за гарантот, доколку емисијата 
е гарантирана; 
11.9. други податоци. 

II. Содржина на јавен новак на банка и на штедилница 

Јавниот повик за запишуваш и купување хартии од 
вредност што до Комисијата за хартии од вредност го 
поднесува банка или штедилница - издавач на хартии од 
вредност, задолжително содржи: 

Г. Број на решението од Кбмисијата за хартии од 
вредност за одобруваш на емисијата. 

2. Основни податоци за издавачот: 
2.1. фирма и седиште на издавачот; , 
2.2 дата на одржување на основачкото собрание; 

2.3. број на решението од Народната банка на 
V Република Македонија за издавање одобрение за 

работа; 
2.4. број на решението од регистарскиот суд. 

3. Работите кои издавачот ги врши во смисла на 
Законот за банките и штедилниците. 

4. Вкупниот капитал - состојба на денот на послед-
ната периодичнаг пресметка и последната годишна 
сметка: 

4.1. запишан капитал;' 
4.2. премии на запишани аиции; 
4.3. резерви; ^ / 
4.4. ревалоризацж&ш резерви; 
4.5. акумулирани Добивка/загуба; 
4.6. добивка/загуба за финансиската година 

5. Сопственичка структура на капиталот на денот на 
последната периодична пресметка и последната година 
сметка. , 

6. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на 
состојба) по годишната сметка со состојба на 31 декем-
ври за претходните три години: 

6.1. Биланс на состојбата 
6.1.1. Актива: 

6.1.1.1. парични средства и сметки кај бан-
ките; 
6.1.1.2. благајнички записи и други одо-
брени записи; 

• 6.1.1.3. побаруваш од кредитни институ-
ции и комитенти; 
- краткорочни; 
- долгорочни; 
6.1.1.4. должнички хартии од вредност; 
6.1.1.5. акции и други хартии од вредност 
со променлив приход; 
6.1.1.6. учество во вложуваш во кредитни 
институции и поврзани субјекти; 
6.1.1.7. нематеријални средства; 
6.1.1.8. материјални средства; 
6.1.1.9. побаруваш за запишан, а неупла-

* тен капитал; 
6.1.1.10. останати средства; 
6.1.1.11. платени трошоци за идниот пе-
риод и недостасана наплата на приходи 
(АВР); 
6.1.1.12. вкупна актива; 
6.1.1.13. вонбилансна актива. 

6.1.2. Пасива: 
6.1.2.1. долгови кон кредитни институции и 
комитенти; 
- краткорочни; 
- долгорочни; 
6.1.2.2 долгови евидентирани со хартии од 
вредност; 
6.1.2.3. останати обврски; 
6.1.2.4. резервирање за ризици и резерви; 
6.1.2.5. запишан капитал; 
6.1.2.6. премии на емитирани акции; 
6.1.2.7. резерви; 
6.1.2.8. ревалоризациони резерви; 
6.1.2*9. акумулирана добивка/загуба; 
6.1.2.10. добивка/загуба за финансиската 
година; 
6.1.2.11. одложени плаќања на трошоци и 
приходи во идната година (ПВР); 
6.1.2.12. вкупна пасива; 
'6.1.2.13. вонбилансна пасива. 

6.2. Биланс на успехот 
6.2.1. Приходи: 

6.2.1.1. приходи од камати; 
6.2.1.2. приходи од хартии од вредност; 
6.2.1.3. приходи од провозија; 
6 2.1.4. останати приходи; ; . 
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6.2.1.5. добивка/загуба од трансакции на 
долгорочни хартии од вредност; 
6.2.1.6. вкупен приход. 

6.2.2. Расходи: 
6.2.2.1. расходи од камати; 
6.2.2.2. трошоци за провизија; 
6.2.2.3. загуба од трансакции на долго-
рочни хартии од вредност; 
6.2.2.4. општи административни трошоци; 
6.2.2.5. останати трошоци; 
6.2.2.6. вредносно усогласување на побару-
ваната и резервите; 
6.2.2.7. вкупни расходи; 
6.2.2.8. добивка/загуба пред оданочува-

4 лото; 
6.2.2.9. добивка/загуба по оданочуваното; 
6.2.2.10. добивка/загуба за финансиската 
година. 

7. [Додатоци за адекватноста на капиталот. 
8. Податоци за трајни вложувања на капиталот во: 

- друштва; 
- банки и штедилници; 
- берзи и броксрски посредници; 
- основни средства на банката; 

9. Бројот на акционери нгго учествуваат со повеќе 
• од 10% во основната главнина на друштвото; 

10. Износот на исплатени дивиденди во претходната 
година, по видови акции. 

11. Податоци за движење на ликвидноста: 
11.1. достасани, а неплатени обврски на денот на 
објавувањето на јавниот повик; 
11.2. просечна минусна состојба на жиро смет-
ката во последните 60 дена до денот на објавува-
ното на јавниот повик, бројот на денови во бло-
када на жиро сметката во претходната година и 
до датумот на објавуваното на јавниот повик: 

12. Податоци за деловната и развојната поли-
тика. 

13. Податоци за досегашното работење на, 
управата и нивното учеството во капиталот на 
банката, односно во штедилница, или друго 
правно лице; 

14. Број на вработени и нивната квалификаци-
она структура. 

15. Мислење .на овластен ревизор. 
16. Податоци за емисија: 

16.1. обем и намена на емисијата; 
16.2. бројот и видот на хартиите од вредност и 
номиналната вредност; 
16.3.-рок за запишувано и купувано на хартиите 
од вредност; 
16.4. продажни места; 
16.5. услови за враќано на уплатените ;износи 
доколку емисијата не успее или доколку издава-
чот сс откаже од емисијата; 
16.6. посебни права што им припаѓаат на сопстве-
ниците на хартиите од вредност; 
16.7. податоци за гарантов доколку емисијата е 
гарантирана; 
16.8. други податоци. 

III. Содржина на јавниот иовик ноднсссно од осигури-
телно-друштво 

2.2. датум на основано; 
2.3. број на решението на Министерството за фи-
нансии за издавање дозвола за основано на друш-
твото; 
2.4. број на решението од регистарскиот суд, 
2.5. предмет на работа според регистрацијата. 

3. Вкупен капитал и резерви со состојба т денот на 
последната периодична пресметка и последната го-

' дишна пресметка: 
3.1. запишан капитал: 

- уплатен капитал; 
- неуплатен капитал; 

3.2. премии на емитирани акции; 
3.3. ревалоризациони резерви; 
3.4. резерви; 
- резерви на сигурност (законски); 
- статутарни резерви; 
- останати резерви; 
3.5. акумулирана добивка/загуба; 

. 3.6. добивка/загуба за финансиската година. 

4. Билансни податоци (биланс на успехот и биланс 
на состојбата) по годишната сметка со состојба на 31 
декември за претходните три години; 

4.1. Биланс на состојбата • ^ 
4.1.1. Актива: 

4.1.1. побарувано за запишан, а неуплатен 
капитал; 
4.1.1.2. нематеријални средства; ~ 
4.1.1.3. материјални средства; 
4.1.1.4. вложувања; 
4.1.1.5. вложувана за сметка и ризик на 
сопственикот на полиса за животно осигу-
рување; 
4.1.1.6. побарувана од непосредни работи 
и реосигирувано; 
4.1.1.7. останати побарувања; 
4.1.1.8. платени трошоци за идниот период 
и недостасана наплата на приходи (АВР); 
4.1.1.9. вкупна актива; 
4.1.1.10. вонбилансна актива. 

4.1.2. Пасива: 
4.1.2.1. капитал и резерви; 
4.1.2.2. обврски од втор ред; 
4.1.2.3. технички резервирана; 
4.1.2.4. нсосигурителни-тсхиички резерви-
рања; 
4.1.2.5. останати резервирана; 
4.1.2.6. депозити од осигурување финанси-
ски пресметковни односи; 
4.1.2.7. останати обврски; 

' 4.1.2.8. одложени плаќања на трошоци и 
приходи во идната година (ПВР); 
4.1.2.9. вкупна пасива; 
4.Ј.2.10. вонбилансна пасива. 

4.2. Биланс на успехот (вкупна пресметка): 
4.2.1. тех. резултат од работи на неживотно 
осигурување; ^ 
4.2.2. тех. резултат од работа на животно оси-
гурување; 
4.2.3. приходи од вложувана; 
4.2.4. приходи по основ на нереализирана до-
бивка од вложувања; 
4.2.5. распореден приход од вложувања од тсх. 
резултат од работи на животно осигуруваа; 
4.2.6. трошоци од вложуваното; 
4.2.7. приходи по основ на нерсализирана за-
губа од вложуваното; 
4.2.8. распоредени приходи од работи на нс-

I 
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4.2.10. останати трошоци; 
4.2.11. добивка/загуба' од работеното пред 

' оданочување; 
4.2.12. даноци и придонеси од добивка од ре-
довно работење; 
4.2.13. добивка/загуба по оданочуваното; 
4.2.14. вонредни приходи; 
4.2.15. вонредни расходи; 
4.2.16 добивка/загуба од вонредни активности 
пред о д а н о ч у в а ^ ; 
4.2.17( даноци и придонеси од добивка од вон-
редни активности; 
4.2.18 добивка/загуба од активности; 
4.2.19. останати даноци и придонеси; 
4.2.20. добивка/загуба за финансиската го-
дина. 

5. Податоци за адекватноста на капиталот. 
6. Податоци за учеството на вредноста на основните 

средства во вкупниот капитал. 
7. Број на акционери што учествуваат со повеќе од 

10% во основната главнина на друштвото. 
8. Износот на исплатена дивиденда во претходна го-

дина, по видови акции. 
9. Движено на ликвидноста: 

9.1. достасани, а неплатени обврски на денот на 
објавуваното на јавниот повик; 
9.2. просечна минусна состојба на жиро сметката 
во последните 60 дена до денот на објавуваното 
на јавниот повик, број на денови во блокада на 
жиро сметката во претходната година и до' дату-
мот на објавувањето на јавниот повик. 

10. Податоци за деловната и развојна политика на 
осигурителното друштво. 

И. Износот на средствата за реосигурување. 
12. Податоци за досегашната работа на управата и 

за учеството во капиталот на друштвото или друго 
правно лице. 

13. Бројот на вработени и нивната квалификациона 
структура; 

14. Мислење на овластен ревизор. 
15. Податоци за емисијата: 

15.1. обем и намена на емисијата; \ 
15.2. вкупен број на хартии од вредност што ќе сс 
издадат со емисијата и нивната номинална вред-
ност; N 
15.3. рокот за запишувано^ плаќање;, 
15.4. продажни мсста 
15.5. услови за враќано на уплатениот износ до-
колку емисијата не успее или доколку емитентот 
се откаже од емисијата; 
15.6. посебни права што им припаѓаат на сопер-
ниците на хартиите од вредност; 
15.7. податоци за гарантот доколку емисијата* е 
гарантирана; 
15.8. други податоци. 

Член 3 

Одредбите од член 2 под Гсс применуваат и на еди-
ница на локалната самоуправа, задруга и други правни 
лица кои не се опфатени под II и III на овој правилник. 

IV. Материјал за промоција на хартиите од вредност 
Член 4 

ски отпечаток, со дистрибуција на снимки или на друг 
начин (во натамошниот текст: материјал за промоција), 
со цел за промоција на емисијата. 

Член 5 
Материјалот за промоција мора да е јасен и да не 

содржи елементи со кои би се ставиле во заблуда ид-
ните инвеститори. 

Условите за презентирање на јавниот повик за запи-
шување и купување хартии од вредност и начинот на 
неговата презентација, мора да бидат такви што ќе ста-
ват на знаено дека јавниот повик се издава со цел про-
моција нц хартиите од вредност и за работите околу 
инвестирано во хартиите од вредност. 

Член 6 
Материјалот за промоција на хартии од вредност 

мора да содржи и елементи што ќе предупредуваат за 
ризикот вклучен во прибавувањето или држењето хар-
тии од вредност предмет на јавниот повик (промена на 
вредноста на хартијата од вредност, губено на очекува-
ната добивка и е л ) ; 

Во случај трансакцијата со хартиите од вредност од 
емисијата да има таква природа што инвеститорот 
може не само да го изгуби она што го платил, туку 
може да предизвика обврски за плаќано на дополни-
телни средства, во јавниот повик и во материјалот за 
.промоција мора да биде наведено дека инвеститорот 
може да фиде доведен во таква ситуација илик зависно' 
од случајот, подоцна може да плати повеќе пари, или со 
трансакцијата со таквата хартија од вредност може да 
загуби повеќе од вложените средства. 

- Доколку со хартијата од вредност не се тргува на 
востановен лазар за хартии од вредност, јавниот повик 
и материјалот ра промоција мора да укажува на тој 
факт и мора да содржи податоци преку кои инвестито-
рот ќе биде информиран за можностите за продажба на 
хартијата од вредност, односно за потребата да обез-
беди сигурни информации за нејзината вредност или за ' 
ризиците на кои е изложена. 

- Доколку с& хартијата од вредност се тргува на 
востановен пазар за хартии од вредност, но со неа се 
тргува нередовно или инцидентно, така што не е си-
гурно дека цената на таа хартија од вредност ќе биде 
постојано котирана; односно може да биде тешко извр-
шувано на трансакции по било,која цена што котира, 
тоа мора да биде наведено во јавниот повик и во мате-
ријалот за промоција и мора да воочува на тој факт. 

Член 7 
Материјалот за промоција на хартии од вредност 

,објавен по пат на проспект, брошура, памфлет ИЛИ 
слична маркетинг литература ја содржи датата на него-
вото прво издавано на првата надворешна страница. 

Материјал за промоција на хартии од вредност обја-
вен преку кинематографски филм, видео или ТВ емиту-
вано ја носи датата на неговото прво см»ггувано, на 
почетокот или крајот од промотивниот материјал. 

Член 8 
Со влегувало во сила на овој правилник престанува 

да важи Правилникот за содржина на јавниот повик за 
запишувано и купувано хартии од вредност, по видови 
издавачи број. 01-37/1 од 09-03-1998 година („Службсн 
весник на Рспублнка Македонија44 број 13/98). 

Член 9 
Овој прави/цшк влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавуваното во „Службсн весник на Република Ма-
кедонија44. 
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568. 
Врз основа на член 53 став 3 од Законот за издавано 

и тргувало со хартии од вредност (^Службен весник на 
РМ44 бр. 7/97,15/97,11/99 и 81/99), Комисијата за хартии 
од вредност на својата седница одржана на 29-02-2000 
година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ И КУПУВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на јав-

ниот повик за запишувано и купувано краткорочни 
хартии од вредност (во натамошниот тскст: јавен по-
вик), по видови издавачи. 

Член 2 
I. Содржина ма јавен повик ма трговско друштво и 

друго правно лице 

Јавниот повик за запишување и купувано кратко-
рочни хартии од вредност што до Комисијата за хартии 
од вредност го 1№днссува трговско друштво-издавач на 
хартии од вредност, задолжително содржи: 

1. Број на решението на Комисијата за хартии од 
вредност за одобруван* на емисијата. 

2. Податоци за издавачот: 
2.1. фирма и седиште на издавачот; 
2.2. форма на друштвото; 
2.3.-организација на друштвото со овластуваа 
на организационите делови-во платниот промет; 
2.4. број на решението од регистарскиот суд; 
2.5. предметот на работа според регистрацијата; 
2.6. вкупен капитал (запишан и незапишан) со 
состојба на денот на последната годишна сметка; 

2.6.1. запишан капитал; 
2.6.2. премии на емитирани акции; 
2.6.3. рсвалоризациони резерви; 
2.6.4. рс ѕсрви-законски, статусни и слободни 
2.6.5. акумулирана добивка/загуба; 
2.6.6. добивка/загуба за финансиската година 

2.7. структура на капиталот Со состојбата на де-
нот на последната годишна сметка. 

3. Билансни податоци (биланс на успех и биланс на 
состојба) по годишна пресметка со состојба на 31 де-
кември за претходната година. 

3.1. Биланс на успехот: 
З.1.Ј. вкупни приходи; 
3.1.2. вкупни расходи; 
3.1.3. добивка/загуба за финансиската година. 

3.2. Биланс на состојбата 
3.2.1 Актива: 

- вкупна актива; 
- вонбнпанева актива. 

3.2.2. Пасива: 
- вкупна пасива; . 
- ионбилаисна пасива. 

4. Реални обврски на сопственоста на издавачот (хи-
потеки, залога и ел.). 

5. Движено на ликвидноста: 
-5.1. достасани а неплатени обврски; 
5.2. приемна минусна состојба на жиро сметката 
во последните 60 дена до денот на објавуваното 
на повикот, бројот на денови во блокада на жиро 
сметката во претходната тдина и до денот на 
објавуваното на повикот. 

6. Мислено на овластен ревизор. 
7. Податоци да емисијата 

7.1. обем на емисијата; 
7.2. намена на средствата; 
7.3. бројот на хартии од вредност што сс изда-
ваат, видот и номиналната вредност; 
7.4. рокот за запишувано и купувано на хартиите 
од вредност; 
7.5. продажните места;; 
7.6. условите за враќано на уплатените средства 
доколку емисијата не успее или доколку издава-
чот се откаже од емисијата; 
7.7. посебните права што им припаѓаат на соп-
ствениците на хартиите од вредност; 
7.8. податоците за гарантот, доколку емисијата е 
гарантирана; 

7.9. место Н4.кос може да се изврши увид во сите 
наоди за веродостојноста на податоците за изда-
вано краткорочни хартии од вредност; 
7.10. други податоци. 

II. Содржина ма јавен повик на банка и на штедилница 
Јавниот повик за запишувано и купувало кратко-

рочни хартии од вредност што до Комисијата за хартии 
од вредност го поднесува банка или штедилница - изда-
вач на краткорочни хартии од вредност, задолжително 
содржи: 

1. Број на решението од Комисијата за хартии од 
вредност за одобрувало на емисијата. 

2. Основни податоци за издавачот. 
2.1. фирма и седиште на издавачот; 
2.2. дата на одржување на основачкото'собрание; 
2.3. број на решението од Народната банка на 
Република Македонија за издавано одобрение за 
работа; 
2.4. број на решението од регистарскиот суд. 

3. Рабните кои издавачот ги врши во смисла на 
Законот за банките и штедилниците. 

4. Вкупниот капитал - состојба на денот на послед-
ната годишна сметка:. 

4.1. запишан капитал; 
4.2. премии на емитирани акции; 
4.3. рсвалоризациони резерви; 
4.4. резерви - законски, статусни и слободни; 
4.5. акумулирана добивка/загуба; 
4.6. добивка/загуба за финансиската година. 

5. Сопственичка структура на капиталот и струк-
тура на капиталот според видот на акциите (обични и 
приоритетни), ца. денот на последната годишна сметка. 

6. Податоци .за остварените приходи, расходи и фи-
нансиски резултати за претходниот пресметковен пе-
риод: 

6.1. Биланс на успехот: 
6.1.1. вкупни приходи; 
6.1.2. вкупни расходи; 
6Л.З. добив ка/загуба за финансиската го-

дина. 
6.2. Биланс на состојбата 

6.2.1. Актите 
- вкупна актива; 
- вонбилансна актива. 

6.2.2. Пасива: 
- вкупна пасива; 
- вонбилансна пасива. 
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жиро сметката во претходната година и до дату-
мот на објавуваното на јавниот повик. 

- 9. Мислено на овластен ревизор. 
10. Податоци за емисија: 

10.1. обем и намена на емисијата; 
10.2. бројот и видот на хартиите од вредност и 
номиналната вредност; 
10.3. рок за запишувано и купувано на хартиите 
од вредност; 
10.4. продажни места; 
10.5. услови за враќано на уплатените износи 
доколку емисијата не успее или доколку издава-
чот се откаже од емисијата; 
10.6. посебни права што им припаѓаат на сопстве-
ниците на хартиите од вредност; 
10.7. податоци за гарантот, доколку емисијата е 
гарантирана; 
10.8. место на кое може да се изврши увид во сите 
набдн за веродостојноста на податоците за изда-
вано краткорочни хартии од вредност; 
10.9. други податоци. 

Член 3 
• Со влегува но во сила на овој правилник престанува 

да важи Правилникот за содржина на јавниот повик за 
запишуван*; и купувано краткорочни хартии од вред-
ност 01-109/1 од 22-07-1998 година (^Службен весник на 
Република Македонија14 број 38/98). 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавуваното во ^Службен весник на Република Ма-
кедонија4'. 

Бр. 01-95/1 Претседател на Комисијата, 
01 март 2000 година Никола Груевски, с р 

Скопје _ _ _ _ _ 
569* 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд иа Република Маке-. 
донија (^Службен весник на Република Македонија*4, 
бр. 70/92), на седницата одржана* на 9 февруари 2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува член 24 став 4 од Законот за семеј-
ството (^Службен весник на Република Македонија4* 
бр. 80/92). 

2. Оваа одлука Произведува правно дејство од денот 
на објавуваното во ^Службен весник на Република Ма-
кедонија44. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со реше-
ние У.бр. 149/99 од 12 јануари 2000 година, по повод 
поднесена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје, 
поведе постапка за оценуваш Уставноста на член 24 
став 4 од законот означен во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што се постави прашаното за неговата соглас-
ност со Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека во ставот 4 на 
член 24 од Законот е предвидено по жалбата против 
решението на матичарот да решава органот на упра-
вата надлежен за водено на матичните книги. 

пред суд, управен орган или организација или други 
институции што вршат јавни овластуваш. 

Од изнесената одредба произлегува дека Уставот го 
гарантира правото на жалба против наведените акти, 
со гато го обезбедува начелото на двостепеност во од-
л у ч у в а м е 

Од друга страна, пак, согласно член 116 од Законот 
за органите на управата, Министерството за внатрешни 
работи, меѓу другото, ги врши и работите што се одне-
суваат на матичните книги. 

Согласно член 2 од Законот за матичната евиден-
ција матичните книги ги води Министерството за вна-
трешни работи и други органи во случаи определени со 
закон. 

Согласно член 3 на. овој закон матичните книги се 
водат одделно за секое населено место, според матични 
подрачја што ги определува Министерството за вна-
трешни работи и од овластен работник (во натамош-
ниот текст: матичар). 

Согласно член 24 од Законот за внатрешни работи 
работниците на Министерството кои имаат посебни 
должности И овластував определени со законче овла-
стени службени лица. 

Согласно став 2 точка 3 на овој член од Законот за 
овластени лица во смисла на овој закон, меѓу другите, 
се сметаат: министерот, неговиот заменик, раковод-
ните работници и работници кои раководат со одредени 
организациони единици. 

Од наведените законски одредби, произлегува дека' 
воденото на матичните книги спаѓа во доменот на рабо-
тата на Министерството за внатрешни работи; дека ма-
тичните книги ги води овластен работник за тоа - мати-
чар при истото министерство и дека раководното лице 
надлежно за водено на матичните книги е работникот 
кој раководи со организационата единица на матичната 
евиденција, што наведува на заклучок дека по жалбата 
против решението на матичарот со кои се одбива склу-
чувањето на бракот, како второстепен орган, одлучува 
раководното лице надлежно за водење на матичните 
книги, односно истиот орган на управа кој учествувал 
во донесувањето на првостепеното решение. 

Имајќи го предвид изнесеното, како и одредбата од 
членот 15 од Уставот, Судот утврди дека со предвидува-
ното по жалбата против решението на матичарот да 
одлучува органот на управата надлежен за водено на 
матичните книги односно матичната евиденција, не е во 
духот на уставната ̂ интенција за гаранција на начелото 
на двостепеност-*) обучуваното, односно дека орга-
нот на управата надлежен за водено на матичните 
книги не може да се јавува како второстепен орган, 
затоа ттоиеговото предвидувано како таков, го дове-
дува во прашано начелото на двостепеност во одлучу-
вањето, што е загарантирано со Уставот на Република 
Македонија, поради што оцени дека оспорената 
одредба е несогласие со Уставот на Република Македо-
нија. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука, Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Милан 
Недков и судиите Бахри Исљами, д-р Никола крлески. 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Про-
евски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талески и д:р Тодор 
Џунов. 
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АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
14. ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на член 163, а во врска со став 7, 8, 9 и 
10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалидско-
то скгшурувањеѓ,, Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 80/93, 14/95 , 71/96 и 32/97), Управниот од-
бор на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 
28.02.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ 
ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ - МАРТ 2000 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците ѕна осигу-

рување според кои се пресметува и плаќа придонесот 
за пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците 
на данок од приход од земјоделска дејност на кои зе-
мјоделската дејност им е единствено занимање (во на-
тамошниот текст: индивидуални земјоделци). 

Член 2 
Индивидуалните земјоделци, заради пресметување 

и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско 
осигурување се распоредуваат во основици на осигру-
вање според висината на катастарскиот приход, и тоа: 

Член 3 
Индивидуалните земјоделци можат по сопствен из-

бор да се определат да плаќаат,придонес за пензиско 
и инвалидско, осигурување на повисока основица на 
осигурување. 

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

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

њето во „Службен весник на Република Македонија", 
а ќе 6с применува од 1 јануари заклучно со март 2000 
година. 

Бр. 02-1000/1 
18 февруари 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Управниот одбор, 

д-р Марика Јорданова, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОБУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТА-
ЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ ВО РУДНИЦИТЕ ЗА ОЛОВО И 

ЦИНК „САСА4\ „ЗЛЕ'ГОВО" И ЛОРАННЦА" 

Член 1 
Во член 2; глава 1-в рудници за олово и цинк, од 

Одлуката Ја утврдување па работните места на кои 
стажот на осигурување се смета со зголемено траење 
(„Сл. весник на (ГРМ*4 бр. 31/75), како работни места на 
кои стажот на осигурувани се смета со зголемено тра 
ење во смисла на член, 125 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување, се утврдуваат следните: 

I ОПШТО-'ТЕХНИЧКИ СЕКТОР 

1. управник на рудник 
2. техничар за техничка подготовка за 

изведување подземни рударски објекти 
3 техничар за надзор и инвестиции во јама 
4. магационер за експлозив 
5. работоводител во јама 
6. технички раководите а *а прои {водство 
7. работоводител за транспорт 

и извоз во јама 
8. одговорен за норми во јама 

12'13 месеци 

12/П месеци 
12/13 месеци 
12/13 месеци 
12/1-5 месеци 
12' 14 месеци 

12/15 месеци 
12/13 месеци 

II СЛУЖБА ЗА СИГУРНОСНА И ТЕХНИЧКА 
ЗАШТИТА 

1. раководител на служба за сигурносна 
и техничка заштита 12/13 месеци 

2. одговорен на служба за 
техничка заштита 12/13 месеци 

3. самостоен референт *а сигурносна 
и техничка заштита во јама 12/13 месеци 

4. референт гл сигурносна и техничка 
заштита по рударство во јама 12/13 месеци 

5. референт за сигурносна и техничка 
заштита по рударство во јама и на 

површина 12/13 месеци 
6. референт за сигурносна и техничка 

заштита по електрика и машинство 
во јама и на површина 12/13 месеци 

7. мерач на микроклима и запрашсност 12/14 месеци 

111 ГЕОЛОШКА СЛУЖБА 
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19. техничар за проби во јама 12/14 месеци 
20. сменски техничар за разби а ж ување 

и квалитетот во јама 12/14 Месеци 
21. техничкар за хидрогеологија 

и гео мех аника во јама 12/14 месеци 
22. техничар за структурна геологија 

и длабинско дупчење во јама 12/14 месеци 
23. техничар за длабинско дупчена во јама 12/14 месеци 
24. земан на проби во јама 12/16 месеци 

IV СЛУЖБА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА ВО ЈАМА 
1. раководител на одделнис за 

вентилација во јама 12/13 месеци 
2. инженер за вентилација, 

отпратува)и; и одводнуваи»е 12/13 месеци 
3. надзорник за вентилација во јама 12/15 месеци 
4. рударски техничар за вентилација 

во јама 12/14 месеци 
5. техничар за микрвклима и , 

запрашено^ во јама 12/14 месеци 
6. техничар-рцботоводитсл за 

вентилација во јама 12/14 месеци 
7. одржувач на вентилациски објекти 

бојава ' 12/16 месеци 
8. одржувач на сепаратно проветрувани 

во јаМа 12/16 месеци 
9. подградувач во јама ^ 12/17 месеци 

10. одржувач-тссар наумски простории 12/16 месеци 
11. тссар-одржувач на встрени патишта 12/16 месеци 
12. рударски работник за встрсни патишта 12/Ј6 месеци 
13. помошник тссар во јама 12/16 месеци 
14. јамски бравар 12/16 месеци 
15. јамски цсвкар 12/16 месеци 

VII ПРОИЗВОДСТВО НА РУДА 

V ЈАМОМЕРСКА СЛУЖБА 

1. раководител на јамомерска служба 
2. самостоен мерач во јама 
3. самостоен мерач во јама 

и на површина 
4. мерач во јама 
5. самостоен мерач на инвестициски 

објекти 
6. фигурант и помошник снимател во јама 
7. фигурант во јама 

VI ТРАНСПОРТ И ИЗВОЗ НА РУДА 

12/13 месеци 
12/14 месеци 

12/14 Месеци 
12/14 месеци. 

12/14 месеци 
12/14 месеци 
12/14 месеци 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
И. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

29. 

30. 
31. 

32. 

33. 
34. 

35. 
36. 

37. 
38. 

39. 

40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 

46. 
47. 
48. 
49. 

50. 

техничар раководител за производство 
во јама 12/14 месеци 
инженер за производство и следена 
технологија на откопни методи во јама 12/14 месеци 
инженер за дупчена и минирање 12/14 месеци 
сменски инженер во јама за , 
производство 12/14 месеци 
сменски техничар во јама 12/14 месеци 
сменски раководител во јама 12/15 месеци 
работоводител во јама 12/15 месеци 
сменски надзорник во јама 12/16 месеци 
надзорник во јама-надзорник за 
производство 12/16 месеци 
сменски ревирски техничар вб јама 
за откоп и транспорт 12/14месеци 
палител на мини-рудар ВКВ папител 12/17 месеци 
магационер на прирачен магацин 
за експлозив во јама 12/14 месеци 
магационер за експлозив во јама 12/14 месеци 
магационер за ала^и и доставувана 
резервни материјали во јама 12/14 месеци 
рудар за специјални рударски работи • , 
во јама 12/18 месеци 
дупчач на ускоп-класична изработка 12/18 месеци 
дупчач на ускоп со „Алимаки 12/18 месеци 
дупчач на кола за дупчење 12/18 месеци 
дупчач на ходник 12/18 месеци 
дупчач на подетажен ходник 12/Ц месеци 
дупчач на куси мински дупки 
на подстажсн ходник 12/18 месеци 
дупчач на долги мински дупки со 
зарушуван*с 12/18 месеци 
дупчач на класичен и малцински откоп 12/18 месеци 
рудар за ускоп во јама 12/18 месеци 
рудар за откоп во јама 12/18 месеци 
рудар за дупчена со лафстна дупчалка 12/18 месеци 
рудар за ходник во јама 12/18 месеци 
лом. дупчач на куси и долги мински 
дупки подстажсн откоп и ̂ арушуванх 12/18 месеци 
лом. дупчач на подетажен откоп и 
ходник 12/18 месеци 
лом. дупчач на уркоп 12/18 месеци* 
лом. дупчач на класичен откоп и 
магацин - * 1^/18 месеци 
пом. рудар за дупчена со лафстна 
дупчалка 12/18-месеци 
лом. рудар за ускоп во јама 12/18 месеци 
помошник рудар за откоп во јама 12/18 месеци 
помошник рудар за ходник во јама 12/18 месеци 
подградувач за подградуван^с и 
одржување силка во јама . 12/17 месеци 
лодгрхшувач за подетално откопувана 12/17 месеци 
подградувач за класична подготовка 
и одржувани во јама 12/17 месеци 
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51. рудар во јама за дупчеше и товарење 
со рударски машини 

52. ракувач со јамски утоварувач ГХХ 
53. помошник ракувач со Јамски 

утоварувач ГХХ-КВ/ПКВ 
54. возач на тролеј локомотива 
55. возач на акулокомотива над 2,5 тони 
56. возач на акулокомотива до 2,5 тони 
57. возач на локомотива во Јама 
58. помошник возач на акулокомотива 

и тролеј локомотива 
59. рударски работник во јама-пратител 

на воз 
60. возач на руда и засип 
61. рударски работник во Јама 
62. фрлач на руда и засип 
63. помошник рудар-кршач 
64. изработувач на јамски колосек 
65. ракувач со електро хидраулична 

дупчалка 
66. помошник ракувач со електро 

хидраулична дупчалка 
67. ракувач со дозер и сигналист 
68/сигналист (окно) 
69. сигнали*::' на косо окно и дозер 
70. бункерист-копач за празнење вагони 

на хоризонт 625 
71. бравар во јама-цевкар 
72. рудар за одржување окно и друго 

во јама 
73. пумпар во јама 
74. чистач во Јама на рударски објекти 
75. чистач на канали во јама 
76. чистач на клозети во Јама 
77. ракувач на извозни машини бр. 2 

во јама 

VIII ДЛАБИНСКО ДУПЧЕЊЕ 

1. одговорен за длабинско дупчење во јама 
2. дупчач за длабинско дупчена во јама 
3. механичар за одржувани гарнитура за 

длабинско дупчење 

12/18 месеци 
12/18 месеци 

12/18 месеци 
12/16 месеци 
"12/16 месеци 
12/16 месеци 
12/16 месеци 

12/16 месеци 

12/16 
12/16 
12/18 
12/18 
12/18 
12/17 

месеци 
месеци 
месеци 
месеци 
месеци 
месеци 

12/18 месеци 

12/18 месеци 
12/15 месеци 
12/15 месеци 
12/'15 месеци 

12/15 месеци 
12/15 месеци 

12/15 месеци 
12/15 месеци 
12/16 месеци 
12/16 месеци 
12/16 месеци 

12/14 месеци 

12/13 месеци 
12/17 месеци 

12/13 месеци 

IX ИСТРАЖНО КАПИТАЛНИ РАБОТИ И ГРА-
ДЕЖНО КОМУНАЛНА СЛУЖБА 

12/13 месеци 

12/14 месеци 

12/14 месеци 

12/15 месеци 
12/15 месеци 

12/15 месеци 
12/14 месеци 

12/16 месеци 
12/14 месеци 
12/13 месеци 

12/16 месеци 

12/14 Месеци 

13. рабоводител за длабинско дупчење 12/15 
14. палител на мини рудар ВКЈВ палител 

на мини 12/17 
15. рудар за специјални рударски работи 

во јама 12/18 
16. рудар за ходник-палител 12/18 
17. рудар за ходник во јама 12/18 
18. рудар за ускол во јама 1 . 12/18 
19. рудар за подградувањс 12/18 
20. рудар-тесар за ходник, дупчена и , 

товарена 12/18 
21. тесар во јама 12/17 
22. рударски работник во Јама 12/18 
23. одговорен рудар за „ АЈШмак" 12/18 
24. помошник рудар за ходник 12/18 
25. помошник рудар за подградуван»е ' 12/18 
26. помошник рудар за ускоп 12/18 
27. магациоќср за алати и доставувана 

разни материјали во јама - магационср 
за алати и материјали 12/14 
рудар за длабинско дупчење во јама ' 12/17 
помошник рудар за длабинско дупчење 

28. 
29. 

30. 
31. 
321 
33. 

34. 

35. 

36. 
37. 

месеци 

месеци, 

месеци 
месеци 
месеци 
месеци 
месеци 

месеци 
месеци 
месеци 
месеци 
месеци 
месеци 
месеци 

месеци 
месеци 

месеци 
месеци 
месеци 
месеци 

во Јама 12/17 
сигналист на „ Ал и мак4* 12/17 
возач на јамска локомотива 12/16 
рудар за длабинско дупчејве површина 12/14 
рударски, работник за длабинско 
дупчена површина 12/14 месеци 
раководител на ЕМО и длабинско 
дупчење 12/13 месеци 
одржувач на гарнитура за длабинско 
дупчење во јама и на површина 12/14 Месеци 
работоводител на ЕМО во РЕ 12/14 месеци 
одржувач-предработник на јамска 
механизација и вагони (одговорсн-
предрабо-ѓник На група за МО) 12/15 месеци 

38. одговорен одржувач за електро уреди, 
локомотиви и „Алимаки 12/15 месеци 

39. одржувач на рударски машини 
„Алимак" и друго 12/15 месеци 

40. смснски браварч^држувач на јамска 
механизација, локомотива и вагони 12/15 месеци 

41. јамски бравар-цевкар и одржувач на 
дупчачки чекани и острење бургии месеци 

42. семенски електричар-одржувач на 
локомотиви и други електро уреди 12/15 месеци 

43. сменски заварувач-бравар 12/15 месеци 
44. работник за долевање вода и лужина 

во акубатсрии 12/14 месеци 
45. инженер за техничка подготовка за 

изведувана подзмсни рударски 
објекти-тсхцички раководител 12/13 месеци 

46. технички раководител за градежно 
комунални работи во јама и на 
површина 12/13 месеци 
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X ЕЛЕКТРОМАШИНСКО ОДРЖУВАЊЕ НА РУД-
НИК 

1. раководител на ЕМО во јама 12/13 месеци 
2. технички раководител на ЕМО 

во јама 12/13 месеци 
3. заменик технички раководител на 

ЕМОвојама 12/13 месеци 
4. електромашински инженер 12/13 месеци 
5. електро инженер за ремонт и 

одржување во јама.и надвор 12/13 месеци 
6. машински инженер за ремонт и 

одржување во јама и надвор 12/13 месеци 
7. работоводитвл 12/14 месеци 
8. работоводител на машинско 

одржување во јама - 12/14 месеци 
9. раГхуговодител на електро одржувани 
. војакаа 12/14 месеци 

10. работоводител на' машинско 
одржување на окно, компресорска 
станица, вентилациска станица и 
поткоп 14 12/14 месеци 

11 машински техничар за оператива 
во јама 12/13 месеци 

12. одржувач (одговорен) за одржување 
електроуреди, акулокомотиви, 
истражувана и капитални работи 12/14 месеци 

13. прсдработник-одговорен на група 12/15 месеци 
14. одржувач на окно 12/15 месеци 
15. сменски одржувач на окно - 12/15 месеци 
16. заварувач на окно и поткоп 12/15 месеци 
17. одржувач на поткоп (бравар-заварувач) 12/14 месеци 
13. одржувач на компресора станица, 

вентилациска 
станица и опрема во јакЈа 12/14 месеци 

XI ЕЛЕКТРО ОДРЖУВАЊЕ НА ОКНО ТС, КС\ ВС, 
ПОТКОП 14 И ЛАМБАРА 

1. работоводител на електро одржување 
на окно, ТС, КС, ВС, поткоп 14 и 
ламбара 12/14 месеци 

2. одржувач на окно 12/15 месеци 
3. одржувач - сменски на окно, поткоп 14 

и лам бара 12/15 месеци 
4. самостоен одржувач на ТС, ВС, КС 

и опрема во јама 12/15 месеци 
5. одржувач на поткоп на ламбара 12/14 месеци 
6. одржувач на електро постројки и уреди 

во јама 12/15 месеци 

XII МА111ИНСКО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЈАМА 
1. работоводител на машинско одржувани 

во јама 12/14 месеци 
2. сменски одржувач-предработник 12/15 месеци 
З. сменски одржувач во јама 12/15 месеци 

4. сменски одржувач на дулчачки машини 12/15 месеци 
5. сменски одржувач на вагони 12/15 месеци 
6. заварувач во јама подржувач на вагони 12/15 месеци 
7. одговорен на/група за одржување 

војама-предработник 12/15 месеци 
8. бравар за хидраулика, извозни 

машини, окно и друго во јама 12/15 месеци 
9. бравар за извони машини, 

окно и друго во јама 12/15 месеци 
10. бравар за товарни лопати, скрепери 

и друго во јама 12/15 месеци 
11. бравар за локомотиви, пумпи, 

трафостаници и друго во јама 12/Д5 месеци 
12. заварувач во јама ВКВ и КВ 4 12/15 месеци 
13. бравар на поткоп 12/14 месеци 
14. заварувач на поткоп 12/14 месеци 

XIII ЕЛЕКТРО ОДРЖУВАЊЕ ВО ЈАМА 

1. работоводител на електро одржувани 
во јама ' 12/14 месеци 

2. одржувач на електро опрема во јама 
и одговорен за ремонт Ј2/15 месеци 

3. одржувач-сменски електричар 
ВКВ и КВ . 12/15 месеци 

4. одржувач на акулокомотива и 
механички уреди » 12/15 месеци 

5. одржувач на акубатерии 12/15 месеци 
6. електричар на извозни машини, 

пумпи и трафостаници во јама 12/15 месеци 
7. сменски бравар за одржување опрема 

во јама (ВКВ, КВ и ПК) ' 12/15 месеци 
8. сменски механичар за одржување 

дупчачки коли и утоварачки лопати 
(ВКВ, КВ и ПК) 12/15 месеци 

9. сменски електричар за одржувани 
опрема во јама 12/15 месеци 

10. сменски заварувач во јама 
(ВКВ, КВ и ПК) 12/15 месеци 

11. одржувач на батерии 12/15 месеци 
12. работници'за долевана вода и 

киселина во акубатерии 12/14 месеци 

XIV ГРУПА ЗА ЈАМСКИ ЦЕВКОВОДИ 

1. одговорен на група 12/15 месеци 
2. заварувач во јама 12/15 месеци 
3. бравар во јама 12/15 месеци 
4. рударски работник во јама 12/15 месеци 
XV МАШИНСКО МЕХАНИЧАРСКА РАБОТИЛ-
НИЦА СО ТРАНСПОРТ 

1. возач на возило за превоз на луѓе 
во јама и на површина 

XVI ФЛОТАЦИЈА 

12/15 месеци 

12/13 месеци 
12/13 месеци 
12/13 месеци 
12/13 месеци 

12/13 месеци 

12/15 месеци 

12/15 месеци 

12/15 месеци 
12/15 месеци 
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12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

-17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 

27. 

28. 
29. 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

38. 
39. 
40. 
41. 

42. 
43. 
44. 

45. 
46. 
47. 
48 
49 
50 

51 

52 

53 

ракувач со гребач за ситна руда 12/15 месеци 
флотер за олово 12/14 месеци 
флотер за цинк 12/14 месеци 
флотер за пирит 12/14 месеци 
ракувач на млинови (млинар) 12/14 месеци 
ракувач и подготвувач на реагенси 12/15 месеци 
реагентичар-хемикалист 12/15 месеци 
ре аге нти ч а р-подготвува ч 12/15 месеци 
одговорен за филтрирач (филтерист) 12/13 месеци 
помошник филтерист 12ЦЗ месеци 
ракувач со филтри и филтерска преса 12/13 месеци 
земач на проби 12/13 месеци 
предработник за одржување флотациски 

машини и млинови 12/13 месеци 
бравар за одржување дозирни пумпи 12/13 месеци 
предработник за одржувани пумпи, компресори 

и филтри 12/13 месеци 
. бравар за одржување компресори 

и згуснувач^ 12/13 месеци 
. бравар за одржуваа на флотација 12/13 месеци 
. бравар за чистена и подмачкувач 

машини 12/13 месеци 
. бравар за подмачкувач 12/13 месеци 
. заварувач на флотација 12/13 месеци 
. дежурен сменски бравар 12/13 месеци 
предработник-ВКВ електричар 12/13 месеци 
електричар за одржувач на ремонт 12/13 месеци 
дежурен смснски електричар 12/13 месеци 

. сменски електричарката 12/13 месеци 
одржувач на транспортни ленти, 

вибро сита и магнети 12/13 месеци 
сменски брава р-заварувач 12/13 месеци 
надзорник-предработник на јаловиште 12/13 месеци 
работоводител на јаловиште 12/13 месеци 
предработник за одржувани брани и 

цевководи на јаловиштс; 12/13 месеци 
одговорен работник на јаловиште 12/13 месеци 
работник на јаловиште 12/13 месеци 
работник на одржувач брани и 
цевководи на јалови игге 12/13 месеци 

ремонт мајстор-машинобравар 12/13 месеци 
машинобравар-заварувач ССС 12/13 месеци 
машинобравар-заварувач ВКВ И КВ 12/13 месеци 
.сменски машинобравар-заварувач 12/13 месеци 
сменски електричар 12/13 месеци 
дупчач на истражно (површинско) 
дупчеч 12/13 месеци 

одговоренана нископ и дробење 
(машинско) " ' 12/13 месеци 

одговорен на нископ и д р о б е ч (електро) 
12/13 мссе'ци 

бункерист на нископ во јама 12/17 месеци 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од,денот на 

објавувачто во „Службен весник на Република Маке-
донија14. 

Претседател 
на Управниот одбор 

д-р Марика Јордавова, с.р. 

XVII Р.Е. ЗЛЕТОВО - ТРАНС • 
1. возач на товарно возило со носивост 

од 7 и повеќе тони 12/14 месеци 
2. помошник возач на товарано везило 

со носивост од 7 и повеќе тони 12/14 месеци 
3. возач на товарно соло возило со 

носивост од 7 и повеќе тони 12/14 месеци 
4. возач на автобуси 12/14 месеци 

Член 2 
Стажот на осигурувач што се смета со зголемено 

траење за работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на 
вДегува1вето во сила на оваа одлука. 

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

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

Број 02-1001/1 
28 февруари 2000 година 

Скопје 
16. 

Брз основа на член 127 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурувач („Службен весник на Репу-
блика Македонија44 бр. 80/93, 3/94,14/95 и 32/97) и член 
40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурувач на Македонија (^Службен весник на 
Република Македонија44 бр. 50/94 и 34/95), во постапка 
на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурувач на Македонија, на седни-
цата одржана на 28.2.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТА-
ЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ ВО ФАБРИКАТА ^ИДНИНА" -г 

КРАТОВО 

Член 1 
Во член 1 од Одлуката за утврдувач работни места 

на кои стажот на осигурувач се смета еб зголемено 
траење во Фабриката ^Иднина" од Кратово, бр. 08-
1674, од 27_.04.1995 година (..Службен весник на Репу-
блика Македонија44 бр. 25/95), како работни Места на 
кои стажот на осигурувач се смета со зголемено трц-
е ч во смисла на член 125 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурувач, се утврдуваат следните: 

I ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ 
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4. работник за подготовка на сврзно 
4 средство на прв слој со систем за гре-

ење . . ^ 12/14 
5. работник за подготвување на сврзно 

средство во втор- слој со регулација 
на систем за греење 12/14 

6 работник за контрола на втора су-
шара 12/14 

7. работник за намотувањс со местење 
. топови С 12/14 

8. работник за нанесување прв слој на 
сврзно средство 12/14 

9. работник за нанесувана втор слој на 
сврзно средство со редење стапови 
во втора сушара 12/14 

10. работник за буткање и контрола на 
стапови во прва сушара 12/14 

V ПОГОН ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА НА ОТПАДОЦИ 
ОД БРУСЕВИ И ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА 
ЗРНОТО И ИМНРЕГАЦИЈА НА СТАКЛЕНИ 
МРЕЖИ И НИВНО СЕЧЕЊЕ 

1 работник на машина за 1 танцување 
и пакување 12/13 

2. жулч на вил«у::::сар 12/13 
3. чистач . . . 12/13 
4. работник на отслужување И импрег-

нација - 12/14 
5. работник за собирана и класирање 

^русеви : . 12/14 
6 работник ах опслужување, (^прашу-

вање и одржување дробидична ли-
нија 12/14 " 

7. работник за опслужување и одржу-
вани сита 12/14 

X. работник *а мерење и п а к у в а ч зрна 12/14 
9. работник »а опслужувач и одржу-

в а ч печка 12/14 
10. ткајач на стаклено предиво 12/14 

Член 2 

Стажот на осигурувач што се смета со зголемено 
траење за работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 оваа одлука со смета од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
претпријатието, ќе се утврди дека осигурениците вршат 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавуваното во ..Службен весник на Република Макед-
нија". 

Бр 02 1002/1 ' Претседател 
28 февруари 2000 падина Управниот одбор 

С копје д-р Марика Јорданова, с.р. 

17. 
Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурувач (..Службен весник на Репу-
блика Македонија44 бр. 80/93. 4Л)4. 14/95 и 32/97) и член 
40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија (..Службен весник на 
Република Македонија'4 бр. 50/94 и 34/95), во постапка 
на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурувач на Македонија, на Седни-
цата одржана на 28.02.2000 година. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТА-
ЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕ^ 
МЕНО ТРАЕЊЕ ВО КОЖАРСКО-ПРЕРАБОТУВА-

ЧКАТА ИНДУСТРИЈА 

Член 1 
Во член 1 од одлуките за утврдување на работните 

места на кои стажот на осигурувач се смета со зголе-
мело траење во кожарско-преработувачката инду-
стрија, бр. 08-3780 (..Службен весник на Република Ма-
кедонија44 бр. 58/94) и бр. 08-5486 (..Службен весник на 
Република Македонија44 бр. 63/95), како работни места 
на кои стажот на осигурување се смета со зголемено 
траење во смисла на член 125 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните: 

К О Ж А Р И 

1. преземач на сурова кожа 12/15 месеци 
2. преземач на крупна сурова кожа . 12/15 " 
3. преземач на ситна сурова кожа . . 12/15 44 

4. работник за п р е з е м а ч и отпре-
м у в а ч конзервирани кожи (пре-
земач-сортирач) 12/15 

5. сорт^р мајстор на сурова кожа. . . 12/15 месеци 
6. работник во магацин на сурова 

кожа . . . . 12/15 44 

7. работник во магацин на крупна 
сурова кожа : . 12/15 

8. работник во магацин на ситна су-
рова кожа 12/15 

9. работник на ечел ади р а ч сурови 
кожи во синадиштс (работници во 
МСК) 12/15 44 

10. работник за манипулација на 
кожи, во складиште (одговорен за 
подготовка на план) 12/15 

11. сортира^ на кожи 12/15 
, 12. лев работник на шср машина. . . . 12/15 44 

13. десен работник на шср машина . . 12/15 
14. работник на мала шер машина. . . 12/15 

15. ракувач ^а машина за одмасту-
в а ч 12/15 

16. работник на одмастувањс месинг 
(месо и маст). 12/15 

17. работник на симнување на месото 
и маста 12/15 44 

18. мајстор на шпалт машина 12/15 
19. помошник мајстор на шпалт ма-

шина 12/15 41 

20. одговорен работник на цепење 
гол ица 12/15 

21. помошник работник на цепење 
гол ица 12/15 44 

22. ракувач на шпалт машина 12/15 
23. помошник ракувач на шпалт ма-

шина 12/15 44 

24. работник на к а с т р с ч кожи . . . . 12/15 
25. работник на о б р с ж у в а ч гол ица . 12/15 

х 26. работник на "рачно обработување 
ишалтикожа 12/15 14 

27. работник на крупонирањс кожи и 
гол ица 12/15 

28. работник на чистено на лицето на 
кожата (рачно мечувало) 12/15 

29. работник на чукано во буриња и 
полубуриња . . , 12/15 44 

30. работник на рачна обработка (па-
р а ч ) . 12/15 месеци 

31. работник на подготвувач по-
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56. прсдработник и сортирач на полу-
производи 12/13 

57. транспортен работник 12/13 
58. општ работник во Завршно одделе-

ние , 12/13 -
59. чистач на погон- 12/13 
60. чистач на погон и помошни просто-

рии 12/13 
61. работник на чистење кабини и бали-

ран«е 12/13 

А. ТУТКАЛ НИЦА 

62. работник на конзервирана 
63. работник на перење 
64. работник на екстракција 
65. работник на кокцентрирање 
66. работник на ладе]ве и ситнење га-

лерта 
67. работник на сушено 
68. работник на финализација 
69. прсдработник 
70. тракторот 
71. ракувач за преработка на техничка 

маст 
72. ракувач за преработка на сапун 
73. нредрабо1ник во сапунарица 

Б: ЛАБОРАТОРИЈА 
74. изведувач на технологија 
75. изведувач на технологија во експе-

риментална лабораторија (мок^а 
доработка) 

76. работник во експериментална лабо-
раторија 

77. работник за развој во експеримент 
тална хемиска и контролна лабора-
торија 

78. работник за подготовка во служба 
за развој и експериментална лабора-
торија 

Член 2 I 
Стажот на осигурувач што се смета со'зголемено 

траење за работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на 
влегуван»ето во сила на оваа одлука. 

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

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

Член 4 
Овца одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавуван»сто во ^Службен весник на Република Маке-
донија44. 

Бр.02-1003/1 
28 февруари 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Управниот одбор, 

д-р Марика Јорданова, с.р. 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

против тужениот Драган Димитров од Скопје, со 
непозната адреса на живеење. . , , 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена .по обја-
вувањето на огласот да се јави во судот, или да 
определи полномошник кој ќе ги застапува неговите 
интереси. Во спротивно, интересите на тужениот ќе 
ги застапува адвокатот Тодор Ѓорѓиев од Скопје, 
ул."Пајко Маало" бр.1, определен како привремен 
застапник од страна на судот се додека тужениот или 
неговиот полномошник не се појават во судот 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје, ХХ.П.бр.2438/99 
(8713) 

Пред Основнибт суд Скопје 1-Скопје се води 
постапка за долг по тужбата на тужителите Верица и 
Борка Симоновски од Скопје, ул."Томе Арсовски" 
бр.38/9. Против тужените Спасовска Милунка, сега со 
непозната адреса на живеење и Спасовски Ласте од 
Скопје, ул "Социјалистичка Зора"бр.80/3-6. Вредност 
на спорот 35.000,оо денари. 

Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на 
општините на град Скопје со Решение бр.3020-6 од 
27.01.2000 година, на тужената за привремен старател 
се постави лицето Лилјана Митковска, адвокат од 
Скопје,ул. Титовелешка" бр.38. Привремениот стара-
тел ќе ги штити интересите на тужената се до право-
силното завршување на спорот или додека не се поја-
ви тужената или нејзин полномошник пред судот. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје, ХХП.П.бр2146/-
96. ' (8735) 

Пред овој суд се води постапка за утврдување на 
сопственост по тужбата на тужителот Џелал Рамадан 
од Скопје, против тужените Р*Македонија и Ајша 
Зекири, со непозната адреса на живеење. 

За привремен застапник на второ тужениот е пос-
тавен адвокатот Милованка Треновска, од Скопје, 
ул."Питу Гули" бр.70, со решение на Меѓуоп-
штинскиот центар са социјални работи на град 
Скопје, број 3020-554 од 10.09 1998 година, кој ќе го 
застапува тужениот до неговото појавување во судот. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје, И П.бр. 1514/98. 
(9201) 

Пред Основниот суд Скопје 1-Скопје е заведен 
спор по тужбата на тужителот Симоновска Снежана 
од Скопје, против тужениот Симоновски Георги од 
Скопје, сега • со непозната адреса на живеење во 
Оукленд-Нов Зеланд, за утврдување на право на 
сопственост на стан на една идеална половина на стан 
во Скопје на ул."Мито Хаџивасилев Јасмин" бр.20/4-
12 во вкупна површина од 68.06 м2. лоѓија 4.40 м2 и 
подрум 10 м2. 

За привремен застапник на тужениот е одредена 
Марина Блажевска, адвокат од Скопје, ул."Пајко 
Маало" бб, која ќе го застапува се додека тој, или 
негов полномошник не сс појави "пред судот,односно 
се до правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје, ХШ П.бр -
3081/99. 
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бр.22, мезанин локал 7 во Скопје, Привремениот зас-
тапник ги Има сите права и должности се додека хи-
потекарниот должник или негов полномошник не се 
јават пред судот. - -

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје, 1.бр.7295/99. 
(9328) 

Пред овој суд се води постапка за утврдувано право 
на сопственост и право на користење на недвижен 
имот по тужбата на тужителот Крунислав Николовски 
од Скопјеч ул."Црниче" бр.25, против тужениот Пеја 
Антоновиќ од Скопје, сега со~непознатз адреса на 
живеење. 

За привремен старател судот преку Центарот за со-
цијална работа на град Скопје со решение од 8.02.2000 
година го постави адвокатот Марија Дубровска од 
Скопје. * 

Се повикува тужениот да се јави во судот да ја 
преземе постапката. Во спротивно, привремениот зас-
тапник ги има сите права и должности на законски 
застапник 

Од Основниот суд Скопје 1-Скопје, 1У.П.бр. 172/2000. 
(9566) 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 11-СКОПЈЕ 
Пред овој суд се води постапка за развод на брак по 

тужбата на тужител ката /Елиза Џеладин против ту-
жениот Фаат Џеладин кој се наога во странство, со. 
непозната адреса во СР Југославија 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јави во судот или со 
писмен поднесов да го извесни судот за неговиото 
живеалиште и адреса. Во спротивно, судот преку 
Центарот за социјални работи ќе му одреди привремен 
застапник кој ќе ги застапува неговите права и ин-
тереси во постапката се до прЖвосилнбто окончување 
на спорот. 

Од Основниот суд Скопје Н-Скопје,Х1П.П.бр.453/ 
2000. (8643) 

Пред Основниот суд Скопје П-Скопје се води из-
вршна постапка за долг по тужбата на тужителот 
Геговски Марко од Скопје, против должникот Бечич 
Ален со непознато престојувалиште во Сараево -
Босна и Херцеговина. Со' правосилно, решение за 
привремен застапник на должникот БечиќАлен е 
назначен адвокатот Огненовска Наташа ул."Пајко 
маало" бр.6, Скопје, во извршувањето иницирано од 
доверителот Геговски Марко од Скопје, согласно 
извршна исправа -пресуда 

Привремениот застапник ќе га застапува интересите 
на должникот се додека тој или неговиот полномо-
шник не се појават во судот, односно додека Органот 
за старателстрд не го извести судот дека на должни-
кот му е поставен старател. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје, И.бр.5150/98 . 
(9167) 

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување право 
на сопственост по тужбата на тужителот Гани Дема 
од Скопје, против тужените .Дудиќ Рамо и Дудиќ 
Омер од Скопје, со непозната адресава жииеење. 

Се повикуваат тужените во рок 6д дена; по 
објавувањето на огласот да се јават до судот или во 
истиот рок да ја достават својата точна сегашна адре-
са н^ живеење. 

Доколку тужените не се јават во судот ќе им биде 

нцвните интереси до правосилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје Н-Скопје, V П.бр.485/00. 
(9568) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 
по тужбата на тужнтелката Ќефсер Муслиова од 
е Инџиково-Сќопско, ул."14" бр.20 против тужениот 
Муслија Муслијов од Скопје, на привремена работа 
во Германија, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена, по 
објавувањето на огласот, да се јави во Основниот суд 
Скопје II-Скопје, или, во тој рок да достави своја ад-
реса,. или да назначи свој полномошник. Во спро-
тивно, неговите интереси ќе ги застапува привре-
мениот старател назначен од Меѓуопштинскиот цен-
тар за социјални работи на општините на град Ско-
пје. 

Од Основниот суд Скопје, И-СкопЈе, XIII.П.бр.-
2^88/99. (9784) 

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО 
Пред овој суд се води сцор по основ укинување на 

издршка по тужбата на тужителот Благој Ајтовски 
од е Ратево, против тужениот Дејан Ајтовски од 
е Ратево, а сега со непозната адреса во Германија. 

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот да се јави во судот или назначи 
свој полномошник. Доколку во летот рок не се јави 
или не одреди свој полномошник на истиот ќе му 
биде поставен привремен застапник од редот на стру-
чните соработници при Основниот суд во Берово, кој 
ќе ги застапува неговите интереси се до окончу-
вањето на поставката. 

Од Основниот суд во Бердво, П.бр.254/99. (9554) 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 
Пред Основниот суд во Битола поднесена е тужба 

зз развод на брак од тужителот Јован Димовски од 
Битола, уД."Раштанска" бр. 15, против тужената 
Димовска Ристана од Битола, со непознато место на 
живеење. 

За привремен застапник на тужената е одреден ад-
в о к а т ^ Јошевска Ангелина од Битола. Привреме-
ниот застапник ќе ја застапува тужената во постап-
ката се додека таа или нејзин полномошник не се 
јават пред судот, -односно додека ЦСР не го извести 
судот дека и назначил старател. 

Од Основниот суд во Битола, П.бр.2226/99. (9857) ' 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Пред Основниот суд во Велес заведен е спор за 
сопственост по тужбата на тужителот Петрушевски 
Ордан од с.Извор, против тужените Стојанов Митре 
ОД Велес и Сенковски Апостол со непозната адреса 
на живеење и престојување. Вредност на спорот 
1.000,оо денари. 

За привремен застапник на тужениот е одреден 
стручниот соработник во Основниот суд во Велес 
Билјана Јачева , која ги има сите права и должности 
на законски застапник во спорот, се додека тужениот 
Станковски Апостол или негов полномошник не се 
јави во судот, односно се додека Органот за стара-
телство не го Извести судот да поставил старател. Се 
повикува тужениот да го извести судот во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот 

Од Основниот суд во Велес,П,бр,97/2000. , (860.8) 
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ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар поднесен е 

предлог за делба на заеднички имот од предлагачите 
Јанески Арсенија од е Тумчевиште, Јанески Младен 
од с.Тумчевиште и др против предлагачите Ѓорѓевиќ 
Богоја од Романија, со непозната адреса и Ѓорѓевиќ 
Јован од Земун и Петровиќ Ката од Земун СР 
Јигославија, со непозната адреса 

За привремен застапник на тужените им се пос-
тавува Алии Елеса, стручен соработник во Основ-
ниот суд во Гостивар' 

Од Основниот суд во Гостивар, ВПП бр.4/99 (8705) 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Пред Основниот во Кавадарци поднесена е тужба од 

тужителите НеЈков Љупчо и Ангеловски Љупчо од 
Кавадарци против тужените Силевски Ванчо и Мантев 
Младен и Соколов Слободан од Кавадарци ^ој се 
наоѓаат во странство со непозната адреса 

На "тужените им се поставува привремен застапник 
Калешков Блашко, дипл правник од Кавадарци, КОЈ 
ќе I и застапува тужените се додека не се појават но 
судот, односно додека Центарот за социјални работи 
не го извести судот дека назначил старател на туже-
ни 1 С 

Од Основниот суд во Кавадарци П.бр 1687/96 
П.бр 1404/96 (9298) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово се води парнична 

постапка за утврдување на сопственост но тужбата на 
тужителот Шенаси Фазлиу од е Алешевце-Куманово, 
против тужениот Адеми Адем со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави 
во судот да достава адреса или постави свој полно-
мошник А доколку во ОВОЈ рок не се јави Тужениот 
или било кое друго лице, судот за привремен зас-
тапник го поставува Арсовски Живко, адвокат од 
Куманово 

Од Основниот суд во Куманово, V П бр 155/2000 
; (9272) 

Пред Основниот суд во Куманово се води парнична 
постапка по тужбата на тужителот Звонко Богдан од 
Куманово, ул "Солунска" бр. 1 п р о т и в тужениот 
ТраЈковски Миле од Куманово, сега со непозната 
адреса , 

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена да се 
Јави во судот, да достави адреса или постави свој 
полномошник, Доколку во овој * рок не се јави ту-
жениот или било кое друго лице, судот му го постави 
за привремен застапник адвокатот Живко Арсовски 
од Куманово 

Од Основниот суд во Куманово, V П бр 515/98. 
(9274) 

Пред ОВОЈ суд е поведен постапка за развод на брак 
по тужбата ка тужителот Ерол Мемедов од Куманово, 
ул "Моша Пијаде" бр 65, против тужената Мемедова 
Даниела моминско Асановиќ со непозната адреса во 
СРЈ Вредност на спорот неопределена 

На тужената и се поставува привремен застапник 
адвокатот Звонко Богдан од. Куманово, кој ќе Ја 
застапува тужената во оваа постапка се додека туже-
ниот или неговиот полномошник не се појави во 
судот, односно додека Центарот за социјална работа 
не го извести судот дека назначил старател 

Од Основниот суд во Куманово, 1 П бр 156/2000 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителот Фљорије Алитовиќ од 
Куманово, против НеЈази Ајдини од е Никуштак, 
сега со непознато престојувалиште во СР Германија 
Вредност на спорот 40 ООО денари 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот да се јави во судот, или одреди 
полномошник КОЈ ќе го застапува во пос-тапката За 
привремен застапник се одредува Зоран Соларски, 
Адвокат од Куманово, КОЈ ќе го застапува се додека 
ТОЈ или негов полномошник не ќе се појават во судот 

Од Основниот суд во Куманово, IV П.бр 2594/99 
(9859) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по 

тужбата на тужител ката Мукерем *У меровска од 
Ресен, против тужениот Ерол Умеровски од САД 
сега со непозната адреса на живеење. Вредност на 
спорот 60 ООО денари 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот да се Јави во судот, да достави 
точна адреса или да одреди свој полномошник Во 
спротивно, судот ќе му постави привремен застапник 
КОЈ ќе ги застапува неговите права и интереси се до 
окончувањето на постапката 

Од Основниот суд во Ресен, П бр 99/99. (9858) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 

развод на брак по тужбата на тужителот Фадил 
Бајрами од е Боговиње, против тужената Риѓаипе 
Бајрами од е Боговиње, а сега со непозната адреса . 

Се повикува тужената во рок од 15 дена да се јави 
во судот или да одреди свој полномошник, по истекот 
на овој рок за истата ќе и биде поставен привремен 
старател кој ќе ги застапува нејзините интереси се до 
окончувањето на постапката 

Од Основниот суд во Тетово, П бр. 186/2000 (9070)' 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 
поради утврдување право на сопственост по тужбата 
на тужителот Гавровски Јован од с.Сиричино, Те-
тово, против тужените Гавровски Ратко, Гавровски 
Александар, Гавриловски Трпимир и Линта Будимир 
сите од Белград СРЈ , со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените во рок од 15 дена од 
објавувањето на огласот, да се Јават во судот, или, да 
одредат свој полномошник. По истекот на овој рок на 
истите ќе им биде поставен привремен старател 
преку Центарот за социјална рабоита во Тетово, кој 
ќе ги застапува нивните интереси се до окончувањето 
на постапката. 

Од Основниот суД во Тетово, П.бр.40/2000. (9071) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителот Шабани 
Иљази од е Доброште, против тужената Ангела 
Вбиелонд -ИлЈази Луцерн-ШваЈцариЈа, сега со непоз-
ната адреса 

1 Се повикува тужената во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот да се јави во ОВОЈ суд, ја достави 
адреса,, или, одреди КОЈ ќе ја застапува во судот до 
правосилното завршување на постапката Во спро-
тивно, по истекот на ОВОЈ рок судот преку Центарот за 

социјални работи Тетово ќе постави привремен 
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рател кој ќе де грижи за нејзините права и интереси до 
правосилното завршување на постапката , ^ 

Од Основниот суд во Тетово, П бр 204/2000. (9077) 

Пред Основниот суд, се води спор за развод на брак 
по тужбата на Еран Идризи од Тетово, ул "Браќа 
Миладинови" бр 117, против тужената Добрила Ид-
ризи од Тетово, ул "Браќа Миладинови" бр 117, сега со 
непозната адреса во Берлин 

Се повикува тужената да се Јави во Основниот суд 
во Тетово во рок од Зо дена од објавувањето на 
огласот или да одреди СВОЈ полномошник. Во 
спротивно, преку Центарот за социјална работа во 
тетово ќе и биде одреден привремен застапник КОЈ ќе 
Ја застапува до правосилното завршување на спорот 

Од Основниот суд во Тетово, П бр 122/2000 (9079) 

Пред Основниот суд во Тетово се води сосопстве-
нички спор, по тужбата на Исни Бајрами од е Каме-
њане, Тетово, и,други, против тужените ИдаЈет Адеми 
од е Камењане Тетово и други 

Се повикуваат тужените Есат Амит Зендели и Ис-
мет Ракип Зеќири . двајцата од е Камењане, а сега со 
непозната адреса во Данска, Ислам Ракип Зендели и 
Џеваир Ракии Зеќири, двајцата од е Камењане, Тето-
во, а сега со непозната адреса в^ Швајцарија, Сефедин 
Феми Демири од е Камењане а сега во Албанија и 
Адиле Феми( Џемаили и РевиЈе Феми Исмаили двете 
од е Камењане, сега со непозната адреса во Германија, 
да се Јават во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 
дена ло објавувањето на огласот, или да одредат 
полномошник Во спротивно, преку Центарот за соци-
јална работа во Тетово ќе и биде одреден привремен 
застапник КОЈ ќе ги застапува до правосилното 
завршување на спорот 

Од Основниот суд во Тетово, П бр 92/2000 (9082) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
исполнување на договор за купопродажба, по тужбата 
на тужителот Камила Меваип Садик од е Порој, 
Тетово, против тужениот Беадини Камил Јакуп од 
Тетово, а сега со непозната адреса во странство 

Се повикува тужениот да во рок од 15 дена, од 
објавувањето на огласот, јави во судот, или да одреди 
свој полномошник Во спротивно, по истекот на овој 
рок на истиот ќе му биде поставен привремен старател 
преку Центарот за социјална работа Тетово, КОЈ ЌБ ГИ 
застапува неговите интереси се до окончувањето на 
постапката 

• Од Основниот суд во Тетово, П бр.216/2000 (9553) • 

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 Л - Скопје, со решението 
.Трег. бр. 3964/99, на регистарска влошка бр. 020166037-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Трговско друштво за производство и трговија 
на големо и мало „ЧАКО" Раде ДООЕЛ увоз-извоз 
Бул. „Крсте Мисирков44 бр. 57-а/2-4 - Скопје. 

Содружник на друштвото е лицето Раце Иванов од 
Скопје. 

Седиштето на друштвото се наоѓа во Скопје. 
Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 

52.27 , 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45 , 52.46, 

52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.^6, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 
51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 5Ј.62, 51.63, 
51.52, 51.57, 63.40, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 71.31, 71.32, 
71.33 , 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 20.30, 
20.40, 20.51, 36.11, 52.74, 36.13, 36.14, 36.15, 36.12, 
35.12, 20.10/1, 19.10, 18.30, 19.30, 18.24, 19.20, 18.10, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 70.20, 26.12, 26.21, 26.40, 26.82/2, 28.11, 28.12, 
28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.61, 28.52, 28.63, 28.62, 
27.54, 27.53, 27.51, 28.75, 28.74, 28.73, 36.22, 28.72, 
28.71, 36.63 , 25.12, 25.13, 52.71, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 33.40, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 22.23, 
36.21, 22.22, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води. 

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

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

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
друштвото ќе го застапува и претставува лицето Ве-
лика Иванова управител со неограничени овластувања 
од Скопје 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3964/ 
99. . (1328) 

/ Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1403/99, на регистарска влошка бр. 007559, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштво со 
ограничена одговорност за трговија и услуги Горан 
Косаркоски „ЦАР-ТРАНС" д.о.о.е.л. ул. „130" бб, 
Охрид. 

Дејности: 51.13, 51.15, 51,53, 51.54, 52.46, 60.21, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.21, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со ^ п р е -
хранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња и полна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно трговскиот промет е Горан Косаркоски, 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1403/99. 
(574) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3838/99, на регистарска влошка бр. 0010006, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговско, ус-
лужно и производно друштво, Сашо Нагоровски 
„КВАРК" увоз-извоз ДООЕЛ ул. к о ч а н с к а " бр. 6/9, 
Битола. 

Дејности: 15.86, 50.30/1, 50.30/2 , 50.30/2, 50.30/3, 
51.13, 51.19,, 51.21, 51.31, 51.32, -51.33, 51.34, 51.35 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.46, 51.47; 51.53, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45 , 52.46, 52.47,-52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 71.10, 72.10 
72.20, 72.30 , 72.60, 74.14, 74.20/3, 74.84, 92.34, 93.05,' 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници; услуги во меѓу-
народниот транспорт на стоки и патници, малограни-
чен промет, меѓународна шпедиција, реекспорт, уго-
стителски и туристички услуги, застапување и посре-
дување во прометот на стоки и патници. 
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Основната главница на друштвото изнесува 5100 
ДЕМ или 158.100,00 денари во предмети према изве-
штај на вешто лице-проценител. 

Управител е Сашо Гл игоровски. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3838/99. 

(775) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3824/99, на регистарска влошка бр. 00999.3, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговско дру-
штво за производство, трговија, угостителство и услу-
ги Е З Е Р С К И РАЈ" Наумка Несторова ДООЕЛ 
увоз-извоз е., Радожда, Струга. 

Дејности: 21.23, 21.25, 25.21, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.22, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42 , 45.43 , 45.44 , 45.45 , 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2 , 50.30/3 , 50.50, 51.25 , 51.31, 51.32, 51.33 , 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51 45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.56, '51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26,^52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22 , 60,23 , 60.24 , 63.11, 63.12 , 63.21, 63.23, 
63.30,. 71.10, 74.14 , 74.20/2 , 74.82 , 93.01, 93.02 , 95.00, 
ппдосрсшна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, малограничен 
промет, реекспорт, туристичко посредување во стран-
ство, работи на посредување во надворешно тргов-
скиот промет,. изведување на градежни работи во 
странство, продажба на стоки од ќонсигнациони скла-
дови на странски стоки, 

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 од-
говара со целиот свој имот. 

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува 
Наумка Нестороска, управител со неограничена овла-
стувања во рамките на занишаните дејности. 

Основната главница изнесува 5.050 "ДЕМ или 
156.500,00 ден. во предмети према извештај на вешто 
лице проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3824/99. 
. : (776) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3876/99, на регистарска влошка бр. 010042, го-запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштво за 
производство, промет и услуги Сцетислав Крстески 
„САНДРА-2000" увоз-извоз ДООЕЈ1 ул. „Кире Гаври-
лоски" бр. 3, Прилеп. 

Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 151.3, 15.51, 15.81/1, 
15.86, 5.98/2, 7.54/2, 18.22, 19.10, 50.30/1, 50.50, 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, 1.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 2.44/1, 52.44/2, 
2.44/3, 2.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 5.30/1, 60.2Г, 60.22, 60.23, 6СЈ.24 , 63.21, 63.40, 
5.12/3, 67.13, 71.10, надворешна трговија со прехранбе-
ни прокзводи, надворешна трговија со ^прехранбени 
производи, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт, реекспорт, малограничен промет. 

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

Лице овластено за застапување е Свети ел ав Крсте-
ски, управител со неограничени овластувања, во рам-
ките на запишаните дејности 

10 март 2000 

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

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3876/99. 
{777) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3822/99, на регистарска влошка бр. 009991, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговското 
друштво За производство, трговија, угостителство и 
услуги „ФОРТЕСА" Еуген Муртиши ДООЕЛ увоз-из-
воз Струга. 

Основач: Еуген Муртиши од Струга. 
Дејности: 21.22, 21.23, 21.25, 25.21,36.12, 36.14, 

36.22, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33 , 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2 , 50.30/3 , 50.50 , 51.25 , 51.31, 51.32, 51.33 , 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 522.4, 52.25, 52.26, 52,27, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,. 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12 , 63 30, 71.10 74 14, 74.20/7 74.20/3 , 74.70, 74.81, 
74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 95.00, надворешна 
трговија со* прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет, реекспорт, туристичко посредување во странство, 
меѓународен транспорт на стока и патници, работи на 
посредување во надворшно трговскиот промет, изведу-
вање градежни работи во странство, продажба на сто-
ки од консигнациони складови на странска роба. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, полни овластува-
ња, а одговара со сите свои средства, полна одговор-
ност. 

Управителот на друштвото во внатрешниот и на-
дворешниот трговски промет е Еуген Муртиши. 

Основната главнина на друштвото изнесува 
156.55,00 ден. или 5.050 ДЕМ во предмети: 

Од Основиот суд во Битола, Трег. бр. 3822/99. 
(778) 

Основниот суд во Битола, со решението Треп бр. 
3875/99, на регистарска влошка бр. 010041, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
производство, промет и транспортни услуги, Весна То-
неска „СЛОГА" увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Кузман Јоси-
фовски-Питу" бр. 12, Македонски Брод. 

Дејности: 1.1141, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 15.8Ј/1, 
15.86, 5.98/2, 7.54/2, 18.22, 19.10, 50.30/3, 50.50,51.11, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32/ 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 5..3&, 51.39, 51.41, 1.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 5 2 . 5 2 . 2 1 , 52.22, 52.23, 52.24, 522.5, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 2.44/1, 52.44/2, 
2.44/3, 2.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63 , 5.30/1, 60.21, 60.22, 60.23 , 60.24 , 63.21, 63.40, 
5.12/3, 67.13, 71.10, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународна шпедиција, меѓународен тран-
спорт, реекспорт, малограничен промет. 

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 Весна Толеска, 
управител со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Особената главница изнесува 5.000 ДЕМ во против-
вредност согласно извештај за ивршсна проценка од 
судски проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3875/99. 
, (779). 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 
3659/99, на регистарска влошка бр. 009823, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговското 
друштво за производство, промет и транспорт Кире 
Спиркоски „КИРЕ-ТРАНС44 увоз-извоз ДООЕЛ е. 
Сливје, Долнени. 

Дејности: 01 11, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 15.81, 
15.86, 18.22, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.26, 51.27, 51.28, 51.29, 52.11, 52.12, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.28, 52.29, .52.31, 
52.32, 52.33, 52:34, 52.35, 52.26, 52.37, 52.38, 52.39, 
52.41, 52.42, надворешна трговија со̂  прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбсни 
производи. 

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

Друштвото во правниот промет со тр«ли лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства 
ср кои располага, полни одговорности. 

Лице овластено за застапување е Кире Спиркоски, 
управител со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

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

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3659/99. 
(780) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3700/99, на регистарска влошка бр. 009864, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштво за* 
производство, промет и такси превоз Златко Петрески 
„ИМАКС" увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Нил АрмстроНг" 
бр. 17-а, Прилеп. 

Дејности: 01.1141, 01.21, 15.11, 151.3, 15.51, 15-81/1, 
15 86, 18.22, 19.10, 19.20, 10.30, 50.10, 50:20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.50, 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, 51.39, 51 1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 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, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 55.44, 55.40, 60.21, 6р.22, 60.23 , 60.24, 
63.21, 63.40, 67.13 , 71.10, надворешна трговијач ср пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непрс-
хранбени производи, меѓународна шпедиција, малогра-
ничен промет, реекспорт, угостителски и туристички 
услуги, агенциски услуги во транспортот. 

Управител на друштвото е Ило Николовски со нео-
граничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

Основната главница на друштвото изнесува 5000 
ДЕМ, во противвредност согласно извештај за извр-
шена проценка од овластен судски проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3700/99. 
(781) 

Основниот суд во Битола, со решението Трсг бр. 
3639/99, на регистарска влошка бр. 009803, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштво за 
производство на облека, трговија на големо и мало 
„СОЛИД-КОМЈЕРЦ44 АД ул. %,Моша Пијаде44 бр. 158, 
Прилеп. 

Основна главнина на Акционерското друштво изне-
сува 768.638 ДЕМ во денарска противвредност 
23.873.956 ден. или 7.686 акции на име со право на 
глас, по проценка на овластен судски проценител". 

Основачи на акционерското друштво се: Ангелина 
Ацеска основен влог 4.4^5 ДЕМ, 137.492 ден., Фаница 
Андрееска основен влог 4.371 ДЕМ, 135.486 ден.. Ме-
тодија Анески основен влог 2.689 ДЕМ, 83.567 ден., 
Менче Алексоска основен влог 4.717 ДЕМ, 146.239 
ден., Павлина Атанасова основен влог 4.490 ДЕМ, 
13°.182 ден.. Златка Божиноска основан В Ј О Г 4 
ДЕМ, 135.135 ден., Венка Богданоска основен влог 
4.048 ДЕМ, 125.480 ден., Наде Блажеска основен влог 
4.283 ДЕМ, 132.762 ден., Роза Бумароска основен влог 
4.419 ДЕМ, 136.987 ден., Нада Бозоска основен влог 
4.553 ДЕМ, 141.138 ден., Катица Боцеска основен влог 
4.515 ДЕМ, 139.971 ден., Марија Бегоска основен влог 
3.905 ДЕМ, 121.053 ден. Зоран Бошески основен влог 
4.205 ДЕМ, 130.353 ден., Блага Бошеска основен влог 
4.079 ДЕМ, 126.453 ден., Вера Василеска основен влог 
4.455 ДЕМ, 138.110 ден., Цветанка Глигороска осно-
вен ,влог 4.449 ДЕМ, 137.196 Ден., Ордена Гизова осно-
вен влог 4.647 ДЕМ, 144.072 ден., Блага Димеска осно-
вен влог 4.265 ДЕМ, 132.206 ден., Горица Димеска 
основен влог 218 ДЕМ, 6.766 ден., Митра Димеска 
основен влог 4.772 ДЕМ, 147.932 ден., Виолета Дамче-
ска основен влог 4.450 ДЕМ, 137.948 ден., Слоба Де-

Ѕиволоска основен влог 4.268 ДЕМ, 132.319 ден. Доста 
[ојчиноска основен влог 4.610 ДЕМ, 142.901 ден., 

Фанче Димеска основен влог 4.396 ДЕМ, 136.263 ден., 
Верица Димеска основен влог 456 ДЕМ, 14.125 ден., 
Спиро Дојчиноски основен влог 753 ДЕМ, 23.357 ден., 
Драгица Димеска основен влог 4.580 ДЕМ, 141.986 
ден., Роза Димоска основен влог 2.605 ДЕМ, 80.750 
ден., Снежа Дојчиноска основен влог 578 ДЕМ, 17.929 
ден., Лидија Димитриеска основен влог 4.788 ДЕМ, 
148.442 ден., Благица Димеска основен влог 4.143 
ДЕМ, 128.439 ден., Кети Ѓорѓиоска основен влог 4.373 
ДЕМ, 135.573 ден., Васка Ѓорѓиоска основен влог 962 
ДЕМ, 29.835 ден., Виолета Ѓорѓиоска основен влог 
4.471 ДЕМ, 138.597 ден., Димко Ѓорѓиоски основен 
влог 4.429 ДЕМ, 137.289 ден., Спасија Ѓурчиноска 
основен влог 4.439 ДЕМ, 137.621 ден., Цветанка Ѓор-
ѓиоска основен ѕлог 829 ДЕМ, 27.658 ден., Горица 
Илиоска основен *лог 4.501 ДЕМ, 139.538 ден., Верка 
Илијоска основен влог4.357 ДЕМ, 135.067 ден., Елица 
Илиоска основен влог 4.514 ДЕМ, 139.919 ден., Мари-
ја Илиеска основен влог 4.733 ДЕМ, 146.731 ден., Ли-
лјана Иваноска основен влог 4.575 ДЕМ, 141.812 ден., 
Панде Илиоска основен влог 4.318 ДЕМ, 133*854 ден., 
Маре Иваноска основен влог 4.553 ДЕМ, 141.138 ден., 
Менче Илиоска основен влог 4.327 ДЕМ, 134.142 ден., 
Панде Иваноска основен влог 4.661 ДЕМ, 144.504 
ден., Мира Илиоска основен Влог 918 ДЕМ, 28.452 
ден,. Златка Иваноска основен влог 4.369 ДЕМ, 
135.445 ден., Митра Јовеска основен влог 4.357 ДЕМ, 
135.057 ден., Грозда Јовеска основен влог 4.323 ДЕМ 
134.010 ден.. Цвета Јовеска основен влог 4.367 ДЕМ, 
135.377 ден., Душко Јованоски основен влог 4.485 
ДЕМ 139.032 ден., Златко Јанкулоски основен влог 
4.539 ДЕМ 140.707 ден., Снежана'Јованоска основен 
влог 4.338 ДЕМ 134.488 ден., Кристина Јованоска 
основен влог 4.407 ДЕМ 136.617 ден., Тодорка Јовче-
ска основен влог 4.406 ДЕМ 136.590 ден., Здравка Ја-
неска основен влог 4.549 ДЕМ, 141.010 ден.. Горица 
Јованоска основен влог 4.522 ДЕМ, 140.197 ден., Ва-
лснтина Јанеска основен влог 4.442 ДЕМ, 137.710 ден., 
Снеже Јованоска основен влог 4.504 ДЕМ, 139.609 
ден., Даница Јосифоска основен влог 4.627 ДЕМ, 
143.430 ден., Виолета Ристеска основен влог 4.540 
ДЕМ, 140.732 ден., Марија Ристеска основен влог 
4.363 ДЕМ, 135.241 ден.. Верка Ристеска основен влог . 
4.411 ДЕМ, 136.749 ден.. Проќа Ристеска основен влог 
4.433 ДЕМ, 137.434 ден.. Смилева Рошкоска основен 
влог 4.394 ДЕМ, 136.217 ден., Малинка Ристеска осно-
вен влог 4.200 ДЕМ, 130.186дсн., Наде Ристеска осно-
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вен влог 4.361 ДЕМ, 135.178 ден., Снежана Седлоска 
основен влог 3.813 ДЕМ, 118.189 ден., Раде Седлоски 
основен влог 4.464 ДЕМ/138.375 ден., Живко Спасе-
ски основен влог 4.325 ДЕМ,' 134.072 ден.. Јагода Се-
длоска основен влог 4.628. ДЕМ. 143.465 ден.. Цена 
Стојаноска основен влог 4.523 ДЕМ, 140.216 ден., До-
ста Смилеска основен влог 4.398 ДЕМ, 136.336 ден., 
Цвета Стојаноска основен влог 983 ДЕМ, 30.479 ден., 
Јованка Стеваноска основен влог 4.472 ДЕМ, 138.618 
ден., Слободанка Секулоска основен влог 4.392 ДЕМ,-
136.163 ден., Миланка Смилеска основен влог 4.269 
ДЕМ, 132.324 ден.. Вера Спасеска основен влог 4.287 
ДЕМ, 132.888 ден., Цветанка Столеска основен влог 
4.3°2 ДЕМ, 136.163 ден., Д^ага Талеска основен влог 
4.474 ДЕМ 138 679 ден., Ленка Тодороска основен 
влог 4.510.ДЕМ, 139.800 ден.. Петра Тодороска осно-
вен влог 4.277 ДЕМ, 132.595 ден., Билјана Трпеска 
основен влог 4.504 ДЕМ, 139.638 ден.. Цвета Темслко-
ска основен влог 4.435 ДЕМ, 137.473 ден., Весна, Те-
мелкоска основен влог 3.042 ДЕМ, 94.314 ден., Лилја-
на Тодороска основен влог 4.458 ДЕМ, 138.207 ден., 
Наде Трајаноска основен влог 4.492 ДЕМ, 139.258 
ден.. Ленка 'Грајкоска основен влог 4.621 ДЕМ, 
143.257 ден., Зора Талеска основен влог 4.416 ДЕМ, 
136.911 ден., Верка Трајкоска основен влог 4.416 
ДЕМ, 136.895 ден., Менка Трајкоска основен влог 
4.387 ДЕМ, 135.989 ден., Павлина Талеска основен 
влог 4 401 ДЕМ, 146.437 ден Мирко Танески основач 
влог 4.286 ДЕМ, 132.862 ден., Грозда Тренкоска осно-
вен влог 4.418 ДЕМ, 136.967 ден., Милена Тодороска 
основен влог 4.718 ДЕМ, 146.271 ден., Ангелина 
Христоска основен влог 4.556 ДЕМ, 141 233 ден.. Вера 
Цветкоска основен влог 4.270 ДЕМ, 132.375 ден.. 
Иванка Цветкоска основен влог 4.41-7 ДЕМ, 136.941 
ден.,, Звезда Цивкароска основен влог 4.423 ДЕМ, 
137.117 ден., Слободанка Филипоска основен влог 
4.166 ДЕМ, 129.131 ден., Трајко Молкоски основен 
влог 4.438 ДЕМ, 137.587 ден., Ленка Мишкоска осно-
вен влог 4.370 ДЕМ, 135.459 ден., Милева Андоноска 
основен влог 586 ДЕМ, 18.173 Ден., Катерина Гроше-
ска основен влог 1.845 ДЕМ, 57.208 ден., Фејме Осма-
носка основен влог 4.522 ДЕМ, 140.184 ден., Олга 
Петкоска основен влог 4.358 ДЕМ, 135.089 ден., Сне-
жа Петреска основен влог 4.363 ДЕМ, 135.253 ден., 
Стева Дикоска основен влог 4.369 ДЕМ, 135*.454 ден., 
Крста Савеска основен влог.4.375 ДЕМ, 135.612 ден., 
Драгица Шукуроска основен влог 516 ДЕМ, 16.002 
ден., Вера Јованоска основен влог 4.307 ДЕМ, 133.522 
ден*-, Трајанска Новаческа основен влог 785 ДЕМ, 
24.361 ден., Оливера Перкоска основен влог 4.392 
ДЕМ, 136.137 ден., Каролина Стеванова основен влог 
4.547 ДЕМ, 140.942 ден., Неда Стојаноска основен 
влог 626 ДЕМ, 19.406 ден., Менка Арапиноска осно-
вен влог 4.590 ДЕМ, Ј42.289 ден., Весела Мрческа 
основен влог 4.738 ДЕМ, 146.891 ден.* Драгица Диме-
ска основен влог 4.100 ДЕМ, 127.102 ден., Маре Јова-
носка основен влог 4.422 ДЕМ, 138.074 ден., Мерзуха 
Јусуфи основен влог 4.462 ДЕМ, 138.320 ден., Доќа 
Јанеска основен влог 4.553 ДЕМ, 141.144 ден., Ж№ка 
Колеска основен влог 4.476 ДЕМ, 138.759 дер., Иван-
ка Копитовиќ основен влог 4.497 ДЕМ, 142*506 ден., 
Стевка Кареска основен влог 2.499 ДЕМ, 77.456 ден., 
Ристана Костова основен влог 4.389 ДЕМ, 136.048 
ден., Ѓорѓи Колески основен влог 5.139 ДЕМ, 159.319 
ден., Валентина Крстеска основен влог 4.595 ДЕМ, 
142.450 ден., Цветанка Кржеска основен влог 4.064 
ДЕМ, 125.989 ден., Цена Кузманоска сновен влог 

.4.392 ДЕМ, 136.164 ден., Велика Конева основен влог 
4.650 ДЕМ, 144.135 ден., Снежана Кочоска основен 
влог4.389 ДЕМ, 136.048 ден., Марија Коруноска осно-

вен влог 4.430 ДЕМ, 137.316 ден., Марија Карбеска 
основен влог 4.561 ДЕМ, 141.378 ден., Менка Камче-
ска основен влог 4.379 ДЕМ, 135.747 ден.. Коца Киро-
ва основен влог 4.539 ДЕМ, 140.720 ден., Трајанка 
Крстеска основен влог 4.116 ДЕМ, 127.604 ден.. Маг-
дален*1 Кралеска основен влог 4.322 ДЕМ, 133.968 
ден., Сузана Лазареска основен влог 4.372 ДЕМ, 

135.520 ден., 'Васил Лазаревки основен влог 4.365 
ДЕМ, 135.316 ден., Рада Лазареска основен влог 4.471 
ДЕМ, 138 611 ден., Роза Мицеска основен влог 2.793 
ДЕМ, 86.585 ден., Павлина Митреска основен влог 
4.487 ДЕМ, 139.110 ден., Трајанка Миткоска:основен 
влог 2.112 ДЕМ, 65.480 ден., Виолета Михајлоска 
основен влог 4.446 ДЕМ, 137.822 ден., Љубица Мирче-
ска основен влог 4.290 ДЕМ, 132.822 ден., Живка 
Мрмеска основен влог 3.897 ДЕМ, 120.820 ден., Жив-
ко Мишкоски основен влог 5.099 ДЕМ, 158.082.ден., 
Лилјана Маркоска основен влог 4.471 ДЕМ, 138.602 
ден., Лела Мирческа основен влог 4.265 ДЕМ, 132.227 
ден., Петра Митреска основен влог 4.322 ДЕМ, 
133.597 ден., Методија Матески основен, влог 509 
ДЕМ, 15.770 ден., Мирко Мицески основен влог 4.193 
ДЕМ, 129.976 ден., Елица Мартиноска 4.449 ДЕМ, 
137.928 ден., Ленка Мартиноска основен влог 3.844, 
119.169 ден., Кала Милеска основен влог 4.408 ДЕМ, 
136.660 ден., Валентина Миноска основен влог 4.459 
ДЕМ, 138.224 ден., Ленка Мирческа основен влог 
4.439 ДЕМ, 137.624 ден., Менка Милошеска основен 
влог 4.502 ДЕМ, 139.575 ден., Виолета Насеска осно-
вен влог 4.558 ДЕМ, 141.290 ден., Милева Нумоска 
основен влог 4.156 ДЕМ, 128.838 ден., Марија Новеска 
основен влог 4.377 ДЕМ, 135.684 ден., Петра Новеска 
основен влог 5.017 ДЕМ, 155.516 ден.. Ѓурѓа Насеска 
основен влог 4.203 ДЕМ, 130. 295 ден.. Лилјана Најдо-
ска основен влог 3.974 ДЕМ, 123.183 ден., Катја Нико-
лоска основен влог 4.594 ДЕМ, 142.409 ден., Наде На-
ческа основен влог 4.561 ДЕМ, 141.378 ден., Тони Ог-
неноски основен влог 4.438 ДЕМ, 137.582 ден., Снежа-
на Огненоска основен влог 4.403 ДЕМ, 136.507 ден., 
Милан Пирганоски основен влог 3.305 ДЕМ, 102.463 

, ден., Влатко Петкоски основен влог 2.858 ДЕМ, 
88.586 ден.. Панче Петрески основен влог 4.75Ј ДЕМ, 
147.332 ден., Вера В. Петреска основен влог 4.816 
ДЕМ, 149.304 ден., Илка Петреска основен влог 4.250 
ДЕМ, 131 740 ден.. Зоја Пашоска основен влог 4.304 
ДЕМ, 133.411 ден., Неда Пеоска основен влог 4.531 
ДЕМ, 140.446 ден., Вера Ј. Петреска основен влог 
4.578 ДЕМ, 141.928 ден., Блаже Попоски основен ^лог 
5.661 .ДЕМ, 175.488 ден., Мита Петкоска основен влог 
4.353 ДЕМ, 134.955 ден., Снежана Пајкароска основен 
влог 4.547 ДЕМ, 140.969 ден., Неда Петреска основен 
влог 4.413 ДЕМ, 136.800 ден-., Милица Петреска осно-
вен влог 547 ДЕМ, 16.596 ден., Мирјан* Проданоска 
основен влог 4.215 ДЕМ, 130.675 ден.. Верка Пунеска 
основен влог 4.478 ДЕМ, 138.809 ден., Виолета Палто-
ска основен влог 4.369 ДЕМ, 135.447 ден., Цветанка 
Петреска основен влог 4.413 ДЕМ, 136.796 ден.. Роза 
Ржаникоска основен влог 4.262 ДЕМ, 132.118 лек., 
Маре Ристеска основен влог 4.405 ДЕМ, 136.565 ден.. 
Софка. Радическа основен влог 3.911 ДЕМ, 121.246 
ден., Дунева Ристеска основен влог 4.612 ДЕМ, 
142.968 ден., Петра Ристеска основен влог 4.381 ДЕМ, 
135.800 ден.. Трајко Рунески основен влог 4.571 ДЕМ, 
141.705 ден. 

Дејности; 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 17.54/ 
2, 18.21, 18.22, 18.24, 17.54/1, 51.16, 51.21, 51.22, 31.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 
51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.4, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.41, 52.42 , 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/ 
3, 52.44/4 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.30/1, 52.30/2, 
93.01, 60.24, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбеии 
производи, услуги во меѓународен транспорт на стоки, 
меѓународна шпедиција. 

Акционерското друштво, во правниот промет иста-
пува во свое име и за своја (Анетка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица одговара 
со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Живко Мишкоски, претходат 
тел-нв Управни одбор, 



10 ма рт 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 19- Стр.1043 

Од Основиот суд во Битола, Трег. бр. 3639/99. 
(782) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3634/99, на регистарска влошка бр. '009798 го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
производство, промет и транспортни услуги „КАРЕ-
ТРАНС* Зоран Конески ДООЕЛ, увоз-извоз, е. Дре-
новци, Долнени. 

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 15.86, 
18.22, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 51.11, 51.21, 51.22, 51.24, 51.27, 51.28, 51.29, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 5Ј.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.,27, 51.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.24, 63.21, 65.40, 65.12/3, 67.13, 71.10. 

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

Друштвото во правниот проемт со трети лица за 
преземените обврски одговара со целиот свој имот со 
кој располага - полни одговорности. 

Управител на друштвото ќе биде лицето Зоран Ко-
нески - со неограничени овластувања во рамките на 
запишаните дејности. 

Основна главница на друштвото изнесува 5000 
ДЕМ - во денарска противвредност согласно извршена 
проценка од овластен судски проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Птрег. бр. 3634/99. 
(783) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3816/99, на регистарска влошка бр. 009980 го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштвото за 
градежништво, производство, трговија и услуги Ресо-
ски Ајруш и др Реџоски увоз-извоз Лабуништа ЈТД, 
Лабуништа. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44; 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52,24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.24,, 63.30, 63.40,. 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34,-
»3.05, 74.12, 15.11, 15:12, 15.13, 15.32, 15.52, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82«, 15.83, 15.84, 
15.98, 15.98/1, 15.98/2, 15.86, 45.21, 54.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, на-
дворешна трговија со прехранбени и ^прехранбени 
производи, малограничен промет, посредување и за-
стапување во прометот на стоки и услуги, угостител-
ски и туристички услуги, продажба на стоки од кон-
сигнацнони складови на странаски стоки, меѓународен 
транспрот на стоки и патници, изведување на инвести-
циони работи во странство и отстапување на инвести-
циони работи на странски лица во Македонија, меѓу-
народна шпедиција, реекспорт. 

Содолжници на друштвото се Рецоски Ајруш и Ре-
дот Нарѓуле. 

Содружниците, вложуваат труд и услуги. 
Одговараат лично и солидарно со целиот свој имот. 
Управител на друштвото е Реџоски Ајруш - без 

ограничување. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3816/99. 

(784) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3814/99, на регистарска влошка бр.009978 го запиша 
во трговскиот регистар основањето' на ЈТД за тргови-

ја, земјоделие, производство и услуги „ЕДЛИРА" 
Бафтиари Триумф и др. увоз-извоз, е. Заграчани, 
Струга. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45 , 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 
92.34, 93.05, 74.12, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.52, 
15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 
15.84, 15.98, 15.98, 15.98/1, 15.98/Ј, 20.40, 20.51, 20.52, 
01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/2, 
01.12/2, 01.13, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 
01.25, 01.41, надворешна трговија со прехранбени и не-
прехранбени производи, малограничен промет, посре-
дување и застапување во прометот на стоки и услуги, 
продажба на стоки од консигнациони агадови на 
странски стоки, меѓународен транспрот на стоки и 
патници, изведување на инвестициони работи во 
странство и отстапување на инвестициони работи на 
странски лица во Македонија, меѓународна шпедиција, 
реекспорт. 

Содружници на друштвото се Бафтиари Триумф и 
Бафтиари Фатиме. 

Содружниците вложуваат труд и услуги. 
Одговараат лично и солидарно со целиот свој имот. 
Управител на друштвото е Бафтиари Триумф - без 

ограничувања. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3814/99 

(785) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
2821/99, на регистарска влошка бр. 01008979 го запиша 
во трговскиот 'регистар основањето на Друштвото за 
производство, услуги и трговија на големо и мало 
„БАОБАБ" Татјана ДООЕЛ увоз.извоз, ул. ,,25-та" 
бр. 10, Битола. -

Дејности: 15.13, 15.32, 15.82 , 24.20, 25.24, 36.50, 
50.30/2, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51/37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51:70, 52.11, 
52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45 , 52.46, 52.47, 52.47 , 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/2, 
60.22, 63.30, 64.12, 74.70, 74.84, 93.05, посредување и 
застапување во прометот на стоки и услуги, меѓунаро-
ден транспорт и шпедиција, малограничен промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

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

Лице овластано за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Василевска Татјана - управи-
тел без ограничување. 

Основната главнина донесува 164.300,00 ден. во 
предмети по извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд во Битола, Птрег.*бр. 2821/^9. 
(788) 

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. 
бр. 533/99, на регистарска влошка бр. 000424, ја запи-
ша во трговскиот регистар промената во предметот 
на работење на ^ТУТУНСКИ КОМБИНАТ44 А.Д. 
Прилеп, ^Маркова'4 101. 

Дејности: 20.30, 20.40, 20.51, 26.61, 26.63, 26.64, 
28.12, 45.11, 45.21/1, 45.22, 45.24, 45.25, 43.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 51,33, 
51.54. 

Од Основиот суд во Битола, П.Трег. бр. 533/99. 
(833) 
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Основниот суд во Битола, со решението Срсг бр 
980/99, на регистарска влошка бр. 1-19570, ја запиша 
во судскиот регистар промената ца основач на Прет-
пријатие за производство, трговија и услуги „АБВ ЈУ-
НИОР" увоз-извоз ДОО П.О. ул ..Железничка" бб. 
188, Битола. 

Промена на основачот, истапува Атанас Поповски, 
а се запишува основачот Вален тил Поповски. 

Од Основниот суд во Би гола, Срег. бр 980/99 
(834) 

Основниот суд во Битола, со решсциеЈО Трет бр. 
3870/99, на регистарска влошка бр 010036, ја запиша 
во трговскиот регистар основањето на Друштво за 
трговија и производство „НИМАКИ" Никола увоз-из-
воз ул. ,,2-ра" бр. 23, Битола. 

Основна главница 158 100,00, во ствари. 
Единствен содружник е Никола Тасевски од Вито 

ла 
Дејности: 50.10, 50 30/1, 50.30/2, 51.21. 51.22, 51.23. 

51 24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.5Г. 51 52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.64, 51.61, 51.62. 51.70, 52.11, 52.12, 52.23, 
52 24, 52.25, 52.26, 52 27, 52 33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1. 52.44/2, 5^.-45, Ј2 46, '52.47, 52.4Ѕ, 55.30/2, 
55 30/1, 63.30, 15.98/1, 15.98/2, 02.01. 15.81/1, 15 81/2, 
15.33, 15.93, 20.10/1, 20.30, 21.22, 21.23, 21.25, 60 24, 
надворешна трговија со прехранбени производи, на-
дворешна трговија со непрехранбени производи. 

Полни овластувања и полна одговорност на е)ефек-
тот на уписот.' 

Управител е Никола Тасевски. 
-Од Основниот суд во Битола, Трет. бр. 3870/99. 

. (786) 

Основниот суд во Битола, со решението 'Грег. бр 
3886/99, на регистарска влошка бр. 010052, го заниша 
во трговскиот регистар основањето на Трговско дру-
штво за угостителство, трговија и услуги Азизи 
Африм „БАСС" ДООЕЈ1, ул. Аџи Мустафа, бр. 23, 
Охрид 

Основач на друштвото е Азизи Африм оц Охрид 
Дејности: 50.10, 50 20, 50.30/1, 50.30/2, 50.402, 

50.50, 51 21, 51.22, 51.23, 51.24, 51 31, 5132, 51.34, 
51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 5Г.43, 51.44, 51.53, 51.54, 
51.70,, 52.11, 52.12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52.25. 
52.26. 52.27^^52.33, 52.41,52 42, 52.43, 52 44, 52.44/1, 
52 44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55 И, 
55.12, 55 21/1, 55.21/2/55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55 40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20. 
63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 92.33. 92.34, 
92.62, 92.72, 93.02. 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување и посредување: во 
промет на стоки и услуги, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, угостителски и туристички услуги, 
малограничен промет, реекспорт. 

Основачки влог во висина од 5100, ДЕМ по изве-
штај од овластен проценител. 

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

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства 
со полна одговорност 

Управител на друштвото во рамките на запишаните 
дејности и во надворешно трговски промет со неогра-
ничени овластувања е основачот Азизи Африм 

Од Основниот суд во Битола. Трет бр 3886/99. 
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55.30/2 , 55.51, 55.52, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
63.40, 74,12, 74.82 , 74.83, 74.84, 92.33 , 92.34 , 93.01, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени "прозводи, 
надоврешна трговија со непрехранбени производи, за-
стапување и посредување во прометот со стоки и услу-
ги меѓународен транспрот на патници и стоки, меѓуна-
родна шпедиција, продажба на стоки од консигнацио-
ни складишта за странски стоки, реекспрот* малоѓра-
ничен промет. 

Наташа Кочоска управител на друштвото со нео-
граничени овластувања вб рамките на запишаните деј-
ности со лична карта. 

Полни овластувања. Полна одговорност. 
Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3606/99. 

(791) 
Л. 

Основниот суд во Скопје 1 - Скопје, со решението 
Трсг. бр. 1401/99, на регистарска влошка бр. 0201657^37-
8-09-000, го запиша "Во трговскиот регистар Друштвото 
за информатика, услуги, трговија и производство „ИН: 

ТЕРТЕК", Пулиадис и соработници, ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје ул. ,,8-ма Ударна бригада" бр. 20/3 Скопје. 

Во иднина седиштето ќе гласи: Друштво за инфор-
матика, услуги, трговија и производство „ИНТЕР-
ТЕК", Пулиадцс и соработници, ДООЕЛ, увоз извоз 
Скопје ул. „Никола Тримпарс" бр. 13/2. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трсг. бр. 1401/ 
99. (1114) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
Трет. бр. 1259/99, на регистарска влошка бр. 02012Н587-
8-09*000, го запиша во трговскиот регистар проширува-
њето на дејноста на Друштво за угостителство и трго-
вија „ШИ-ТОМ44 Томислав ДООЕЛ експорт-импорт 
ул.Гордан Константинов Џинот44 бр. 12 - Скопје. 

Дејност: 55.11. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 

1259/99. Ц&8) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд ^о Делчево со решение Рег.Згф. бр. 
26/99 во Регистерот на здруженијата на граѓани и фон-
дации го запиша здружението - Спортско рекреативен 
клуб „Попи Делчево. Основни цели и задачи на здруже-
нието се: остварувана на целите и задачите во областа 
на спортот од интерес на Општината развој на спорт-
ските активности во училиштето и грижа за развој на 
училишниот спорт стручно издигање и усовршувана на 
членството и соработка со училиштата и спортските 
организации. Седиштето на Здружението е во Делчево, 
ул. Македонска44 бр. 26. 

Лице овластено за претставувана и застапување на 
Здружението е Слободан Поповски. 

Од Основниот суд во Делчево. (9538) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.Згф. бр. 
7/99 во Регистерот на здруженијата ^ граѓани и фонда-
ции го запиша здружението - Културно уметничко 
друштво ..Вера Јоциќ44 од М. Каменица. Основни цели и 
задачи на здружението се: Презентирана на македон-
скиот фолклор и обичаи преку народни игри, песни, 
инструменти и носии, кои го изразуваат историското 

минато на македонскиот народ и националностите кои 
живеат во Р. Македонија, јавно прикажувана на фол-
клорни традиции низ песни, игри, изработка, набавка и 
одржување на народни инструменти. Седиштето на 
Здружението е во Македонска Каменица во Домот на 
културата. ^ 

Лице овластено за претставувана и застапување на 
Здружението е Драган Лазаревки. 

Од Основниот суд во Делчево. (9541) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.Згф. бр. 
6/99 во Регистерот на здруженијата на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението - Пчеларско здружение 
„Пијанец44 - Делчево.Основни цели и задачи на здруже-
нието се: унапредување на пчеларството, доработка на 
пчеларските производи, производство на пчеларски ма-
теријал, опрема, омасовување на пчеларството, сора-
ботка со стручни институции од областа на пчелар-
ството. Седиштето на Здружението е во Делчево ул. 
„М.М. Брицо44 бб. ' 

Лице овластено за претставувана и застапување на 
Здружението е Петре Маневски. 

Од Основниот суд во Делчево. (9543) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег.Згф бр. 
4/99 во Регистерот на здруженијата на граѓани и фонда-
ции го запиша здружението - Еколошко друштво „Го-
лак44 - Делчево. Основни цели и задачи На здружението 
се: зачувувала и унапредувана на животната средина и 
развивана на еколошката култура, преку активности 
на своиве бенови. Седшитето на Здружението е во 
Делчево. 

Лице овластено за претставувана и застапување на 
Здружението е Тони Спасевски. 

Од Основниот суд во Дел чсво. (9544) 

Основниот суд во Тетово, со решението Рег.Згф.бр. 
4/2000 год. од 14.02.2000 год., го запиша Здружението 
на граѓани, организација на жените на Опнггина Јсгу-
новце, со скратено име „ОЖОЈ", со седиште во е. Јегу-
новцс. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
сува на почитувана на личноста и достоинственоста на 
жената, нејзиниот интегритет и целосна рамноправност 
на половите, посебна заштита на жената, решавана на 
актуелни проблеми' сврзани со положбата на жената, 
отстранување на сите облици на насилства на жената, 
создавана услови за стручно оспособуван^ и работно 
ангажирана на жената во стопанството и другите дејно-
сти, социјална и здравствена заштита и др. 

Подрачјето на организацијата и дејствува нлпч) на 
организацијата е подрачјето на Општина на е. Јсгу-
новцс. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на 
правно лице и може да почне со работа од 14.02.2000 
година. 

Од Основниот суд во Тетово. (9546) 

Основниот суд во Тетово, (^решението Рсг.Згф.бр. 
9/2000 год., од 29.02.2000 година, го запиша во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации здружението 
Центар за Балканска соработка ЈБОЈА44 со скратен 
назив ЦБС ^,ЉОЈА44 од Тетово. 

Работата^ активностите на здружението се разви-
вана и унапредување на меѓуетничките односи во Р. 
Македонија, развивана и унапредувана на цивилното 
општество, културно развивана и образование на гра-
ѓаните на Р. Македонија и ел. 

Седиштето на здружението е во Тетово, а истото ќе 
делува на подрачјето на Р. Македонија. 

Од Основниот суд во Тетово. (9547) 
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Основниот суд во Охрид, до решението Рег.Згф. 92Ј 
99 од 24.02.2000 година, во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша здружението Младински 
совет на Охрид од Охрид. 

Здружението на граѓани- има за цел: афирмација и 
активирања на младата популација кон промовирање 
на нивниот интерес, креативност, преземање за спречу-
вана на девијантни појави во општеството и зависнички 
болести, активна работа на полето на екологијата и 
заштита на животната средина, како и други активно-
сти од интерес на членството. 

Седиштето на здружението на граѓани е на ул. б а -
теска" бб, во просториите на хотел ;,Магнус" во Охрид, 
каде и дејствува. ** 

Овластено лице за застапуваа и претставување на 
здружението е Димче Каневче 

Од Основниот суд во Охрид. (9548) 

Основниот ' суд во Прилеп, со решението 
Рсг.Згф бр 9/2000 година од 1 03 2000 година, во реги-
старот на 'здруженија на граѓани и фондации го запиша 
Здружението на такси возачи ^МИЛЕНИУМ'4 од При-
леп 

Основни цели и задачи на здружението се да ја орга-
низира работаат за такси превоз, превоз на патници, да-
ти определува цените на превозот, да организира диспе-
черска служба, да се грижи за примена на законските 
прописи и за успешно стопанисување на здружението и 
на секој член од здружението. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. М а -
риовска" бр. 2-а. 

Лице овластено за застапување и претставување ни 
здружението е Горанчо Ангелевски, претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. в , (9550) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег. ЗГФ бр. 
2/2000 во Регистарот на здруженијата на граѓани и фон-
дации го запиша здружението - Млади за разбирање. 
Основни цели и задачи на здружението се: развивање 
на сите облици на младинско ангажирање и интерак-
ција за развој на цивилното општество, а посебно на 
политичката и демократската култура. Седиштето на 
Здружението е во Делчево, ул. „Маршал Тито44*бр. 106/ 
16. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
Здружението е Иван Манев. 

Од Основниот суд во Делчево. (9530) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег. ЗГФ бр. 
1/2000 во Регистарот на здруженијата на граѓани и фон-
дации го запиша здружението - Спортско риболовно 
друштво „1Паран" од М. Каменица. Основни цели и 
задачи на здружението се: развивање, унапредување и 
омасовување на спортскиот риболов, заштита на рибо-
ловните води и рибниот фонд како и заштита и унапре-
дување на животната околина. Седиштето на Здруже-
нието е во М. Каменица, ул. ..Осоговски" бб. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
Здружението е Трајче Тодоров. 

Од Основниот суд во Делчево. (9533) 

Основниот суд во Делчево со решение 'Рег. ЗГФ бр 
30/99 во Регистарот на здруженијата на грабни и фон-
дации го запиша здружението - Организација за заш-
тита на првата на жените од Делчево. Основни цели и 
задачи на здружението се: остварување и заштита на 
економските, социјалните, културните, научни, , 
стручни технички, хуманитарни, образовни и спортски 
и други права и уверувања на жените во согласност со 
Уставот и законите. Седиштето на Здружението е во 

Делчево, ул. „М. М. Брицо" бб, Лице овластено за 
претставување и застапувал* на Здружението е Би-
лјана Дуовска 

Од Основниот суд во Делчево. (9534) 

Основниот суд во Делчево со решение Рег. ЗГФ бр 
28/09 во Регистарот на здруженијата на граѓани и. фон-
дации го запиша здружението - Карате клуб „ГРА 
НИТ"'од Делчево. Основни цели и задачи на здружени-
ето се- поттикнување, развој, омасовувало и унапреду-
вано на карате спортот, учество на сите карате натпре-
вари и манифестации, учествување и организирање на 
државни и меѓународни натпревари од пријателски и 
официјален карактер, преку организирани форми на 
стартувало и рекреација, организирање на карате се-
минари и натпревари Седиштето на Здружението е во 
Делчево. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
Здружението е Мирко Иванов 

Од Основниот суд во Делчево. _ (9535) 

Основниот суд во Делчево со решение Рог. ЗГФ бр 
27/99 во Регистарот на здруженијата на граѓани и фон-
дации го запиша здружението - ЛОВЕЧКО ДРУШТВО 
,САСА" од М. Каменица. Основни цеди и задачи на 
здружението се. одгледување, размножувано, заштита 
и ловење на дивеч, преку активности на своите членови 
и изградувано на ловечкиот морал и етика, солидарно-
ста и хуманоста, љубов према дивечот, зачувување на 
човековата околина. Седшитето на Здружението е во 
М. Каменица, ул .,Маршал Тито* бб. 

Лице овластено за претставување и застапување на 
Здружението е Атанас Араламписв. -

Од Основниот суд во Делчево. (9537) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 16/2000 
од 29.02.2000 година отвори Стечајна постапка над 
должникот Земјодслско-прометна задруга „Тавталиџе 
97" увоз-извоз е. Бела Црква општина Кривогаштанн 
со ПО со седиште во е. Бела Црква општина Кривогаш-
тани, запишан во регистарска влошка бр. 2-509 на*Ос-
новниот суд во Битола, со предмет на работење трго-
вија на мало со разни животни продукти, алкохолни 
пијалаци и производи за домашни употреби со ж/с-ка 
41100-601-39960 во ЗПП филијала Прилеп. 

Отворената стечајна постапка према должникот не 
се спроведува но се заклучува, цоради немало на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (9563) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 23/2000 
од 21.02.2000 година отвори стечајна постапка над 
должникот Друштво за производство, услуга, тран-
спорт, трговија на големо и Мало Ѓорѓија Чутаноски 
„Сименс АЕГ44 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп со седиште 
на ул. „К. Јосифоски" 100 Прилеп запишан во регистар-
ска влошка 010033357-8-03-000 на Основен суд Прилеп, 
со жиро сметка 41100-601-31301 во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува поради прсстојна неизбежна не-
ли квидност. 

По правосилноста на решението имотот на должни-
кот и тоа оснивачкиот влог во вредност од 10 илјади 
германски марки, едно и пол собен стан со локација 
9362/90 на ул. „Шар Планина" А ст. 23 вл.а кат 4 со 
површина 42,16 м2. балкан -логија 4,04 м2 или во вкупна 
површина 45,19 м се.пренесува на основачот Чутано-
ски Ѓорѓија од Прилеп ул. „К. Јосифоски44 100. 

Од Основниотгуд во Прилеп. (9565) , 
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Основниот суд во Кичево со решението Ст.бр. 74/99 
од 29.12.1999 година отвори стечајна Постапка Аад 
должникот Трговец поединец за превоз на патници со 
такси автомобили „Адисени Нафија Абулхамид Мусли-
моски од е.Лисичани општина Пласница, но Истата не ја 
спроведува. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот, 
должник Т.П. ,ГАдисен" трговец поединец за превоз на 
патници со такси 'автомобили поради немање на сред-
ства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (9860) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр- 23/2000 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ППТУ „Мак електро-
ника од Струмица, но е одлучено истата да не се спрове-
дува поради немана на имот на должникот, заради Што 
и се заклучи. 

' Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во „Службен вес-
ник на РМ" 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се орише од судскиот регистар на прет-
пријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (9861) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решението Ст. бр.' 760/96 од 14.02.2000 година заклу-
чена стечајната постапка над должникот Трговско 
Претпријатие „СРЕМ" ДОО Скопје, ул. „50 Дивизија" 
бр. 23 и жиро сметка 40100-601-31460. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
избрише од регистерот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9378) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решението на поранешниот Окружен Стопански суд 
Скопје Ст. бр. 1177/91 од 25.06.1992 година отворена е 
стечајна постапка над Претпријатие за трговија на го-
лемо и мало „увоз-извоз" „ПЕРАЗ" - Скопје уЛ. М а -
кедонска Косовска Бригада" бр. 87. 

За стечаен судија се именува Маја Малахова судија 
на овој суд. 

За стечаен управник се определува лицето Илија 
Ристевски од Скопје ул. „Волгоградска" бр. 4-Ш/4 те-
лефон: 377-254. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувана на огласот во „Службен весник на РМ" до 
стечајниот совет на овој суд со пријава во два приме-
рока со докази. 

Се задолжуваат должниците на стечајниот должник 
да ги намират своите долгови према него без одлагала. 

Се закажува рочиште за испитувала на пријавените 
побарувана на доверителите на стечајниот должник на 
ден 11.04.2000 година во 9,00 часот во барака бр. 4 соба 
бр. 8 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II Скопје. (9580) 

Основниот суд Кавадарци со решение Ст. бр. 5/2000 
4 оД 29.02.2000 година, објавува дека СЕ ОТВОРА сте-

чајна постапка над стечајниот должник Друштво за 
производство и промет „Вардар Промет" ДООЕЛ Ла-
зар Неготино ул. „Маршал Тито" бр. 156, но истата не 
се спроведува поради неман,е имот на должникот. 

Основниот суд Кавадарци со решение Ст. бр. 321/96 
од 21.02.2000 година ја заклучува стечајната постапка 
над стечајниот должник , Дреновска Ќ п и ^ р а " ,Кава-
дарци ул. „Едвард Кардсљ" бр. 11. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (9558) 

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 32/ 
2000 од 16.02.2000 год. над ПП Доминик" ул. п а р т и -
занска" бр. 96-98, со дејност услужна-фризерски салон, 
жиро сметка 40300-601-18598 при З П П Битола, отвори 
стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Општинскиот суд во Битола. (9560) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 20^2000 
од 29.02.2000 година отвори стечајна постапка над 
должникот Приватно-трговско претпријатие На големо 
и мало увоз-извоз „Лисака", Прилеп со ПО^со седиште 
на ул. „Кузман Јосифоски" бр. 83, запишан во реги-
старска влошка бр. 1-2241 на Окружниот стопански суд 
во Битола со предмет на работена трговија на мало со 
разни животни продукти, алкохолни пијалаци и произ-
води за домашни потреби со ж/с-ка бр. 41100-601-7657 
во ЗПП филијала Прилеп. 

Отворената стечајна постапка над должникот не се 
спроведува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Битола. - (9561) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст бр 123/98 од 15 02.2000 година ППУТГМ 
"Еуро Мак" е, Вучидол, Скопје е заклучена стечајната 
постапка над должникот Претпријатие за производ-
ство, услуги и трговија на големо, извоз увоз "Еуро 
Мак" село Вучидол од Скопје со седиште ул."100" бр.28 
и жиро сметка 40120-601-176822 се заклучува. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10482) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1331/99 од 25.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, градежниш-
тво и проектирање "ШАРПРОЕКТ-20" д.о.о. од Тето-
во, ул. "Илинденска" бр 191 од Тетово, со жиро сметка 
41500-601-45148. 

За- ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев, 
од Скопје, ул "Народен Фронт" бр. 29/5. 

Се првикуваат 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. (9291) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр 1350/99 од 03.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "АЛБЕКО" 
д о о скснорт-импорт од Скопје, ул "Народен Фронт" 
бр 31/7 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-369983 

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев 
од ('копје, ул "Народен Фронт" бр. 29/5 

Се повикуваат доверителите па 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 претпријатие и) 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 -1 - Скопје. (9292) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1365/2000 од 31.01.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија "АЛ-
ТЕКС-КО" д.о.о. увоз-изврз од Скопје, ул. "Коста 
Новаковиќ" бр. 1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
272705/ • 

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев 
од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 29/5. 

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. (9293) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1437/2ЛХ) од 22.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало и увоз-извоз 
"СТРУМЕКС" ц.о. од Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 
17/3-18 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-146604. 

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев 
од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 29/5. 

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 децот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (9294) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1530/2000 од 28.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, угостителство, туризам 
и промет "АНИМАК" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, бул. 
"Јане Сандацски" бр. 14/1-18 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-166658. 

З а ликвидатор се определува лицето Милан Дими-
трпјевски од-Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 14/1-18. 

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 
лрпјава 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. (9327) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1440/2000 од 1(^02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 

Претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз 
"ДЕ-ЕЈ1" д.о.о. од Скопје, ул. "Огњан Прица" бр. 39 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-87075. 

За ликвидатор се определува лицето Снежана Крсте-
ска од Скопје, бул. "Јане Сатански" бр. 21-4-6. 

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. (9331) 

. Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 367/99 од 16.02.2000 година е 
отворена ликвидациона постапка - над должникот 
Претпријатие за проектирање, развој и информатика 
"ЛАДИНСКИ" д.о.о. експорт-импорт с̂ д Скопје, ул. 
"Никола Вапцаров" бр. 15/2-3-од Скопје. 

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

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 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 3̂  месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје ч-1 - Скопје. (9344) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1408/2000 од 17.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги на големо и мало 
"ЕЛЕНЕ-КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, 
ул. "Малешевска" бр. 18-а од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-233650. 

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

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите'побарувања во рок од 30 дена по 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 вб рок од 30 
дена, а, најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. / 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (9346) 
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импорт од Скопје, ул. "163" бр. 117 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-414254. 

За ликвидатор се определува лицето Јагода 
Вељковска, ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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. (9382) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Ј1.бр. 1367/2000 од 31.01.2000 
година е отворена, ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за надворешен и внатрешен 
промет на големо и мало "ДУБОВА-КОМЕРЦ" ц.о. од 
Куманово, ул. "Ристо Романовски" бр. 20 од Куманово, 
со жиро сметка 40900-601-11191. 

За ликвидатор се определува лицето Јагода 
Великовска, ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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. (9383) 
\ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1354/2000 од 28.01.2000 годи-

' на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало и 
меѓународна шпедиција "ВИМАНС-ТРЕЈД" д.о.о. ул. 
"АСНОМ" бр. 66/2/2 од Скопје,-со жиро сметка 40100-
601-267927. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, бул. "Јане-Сандансод" 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 претприја1гието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месецу, од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (9384) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1307/99 од 31.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и транспорт "СТРИКО Б М" 
д.о.о. ексЛорт-импорт од Скопје, с.Зеленџково, од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-352958. 

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

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 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. (9385) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1347/99 од 16.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за меѓународен транспорт и шпедиција, 
внатрешен и надворешен промет "М.АЈ1ФА ТРЕЈД" 
д.о.о. од Скопје, ул. Мито Хаци Василев" бр. 26 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601 -224527. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, бул. "Јане Санданскп" 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 вб 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 -4 - Скопје. (9387) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1379/2000 од 22.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие 'ТАМА|ТРЕЈДИ д.о.о. од Скопје, ул. 
"Волгоградска" бр. 1/9 од Скопје, со жиро сметка 
40120-601-94979. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, бул. "Јане Сатански" бр: 50/3-4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да , ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 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. (9388) 
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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. (9753) 

Оснрвипот суд Скопје Г- Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л^бр. 1243/99 од 14.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и угостител-
ство "НИМА-КОМЕРЦ" д.о.о. од Скопје, бул. "Јане 
Сатански" бр: 62/П-10 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-256141. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4. 

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. (9755) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр., 1319/99 од 19.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие на големо и мбло "НАСА КОМПАНИ1' 
ц о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 
30 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-302358. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4. * 

Се повикуваат доверителите на должникот, да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето па огласот во "Службен весник на ВМ", 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. (9757) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1338/99 од 18.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало, занает-, 
ниски услуги и меѓународен транспорт "ЈАСМИН-
ШПЕД" од Скопје, ул. "Солунска" бр. 3 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-287351. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, тел.454-808. 

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 претпријатие го во ликвидација во рок од 30 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1464/2000 од 15.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз 
"ХАРОЛД" ц.о. од: Скопје, ул. "Велингтонсќа" бр. З-б 
од Скопје, со жиро сметка 40100-001-192786. 

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 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. (9599) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. Г407/2000 од 14.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "ДИОР-ТРЕЈД" 
д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Бела Краина" бр. 
13-6 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-341947. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4. 

-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 д&а 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. (9747) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1431/2000 од 16.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство' и промет на големо и 
мало "КАСТОР" увоз-извоз д .оА од "Скопје, ул. "Ор-
дан Чопела"~бр. 142-од Скопје, .со жиро сметка 40100-
601-98226. 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4. 

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'7 со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот иџ последната објава. 

Се задолжуваат дрлжниците 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. (9389) 
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дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава 

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (9760) 

Основниот суд СКОПЈС I - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1105/99 од 08 11 1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско и услужно претпријатие "РЕ-
КОРД ИНТЕРНАЦИОНАЛ" д о о. ексиорт-импорт од 
Скопје, ул "Петре Филиповски Грчката" бр 11 од 
Скопје, со жиро сметка 40110-601-103449 

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петре-
ски од Скопје, бут "АВНОЈ" бр. 68/4 

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 (9763) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
-решение на овој суд Л бр 1265/99 од 19 01 2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "ЦЕНТРО ИМПЕКС" д о о од 
Скопје, ул "Народни Херои" бр. 11 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-191037 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од Скопје, ул. " Ленинова" бр 63-2-7 

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. (9899) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр. 1275/99 од 19 01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско производно друштво "МЕТАЛ-СИЛ" Алексан-
дар и др увоз-извоз д о о. од Скопје, ул. "Народен 
фронт" бр. 17/3-3 од Скопје,4со жиро сметка 40100-601-
409205. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7. 

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 % (9900) 

Производно, трговско претпријатие "НЕПТУН КО-
МЕРЦ" д о о увоз-извоз од Скопје, ул "Антон Попов" 
бр 130-6 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-93186, 

За ликвидатор се определува лицето Георги Бождг 
новски од СКОПЈС, ул "Ленинова" бр. 63-2-7." 

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 ј)ок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (9901) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр 1426/2000 од 07 02 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ТАХИ-
1ТЕЈД" ц о експорт-импорт од Скопје, ул. "Маршал 

Ти го" бр 14 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-
199131 

За ликвидатор се определува лицето Андреева Ма-
рика од Скопје, ул. "29 Ноември" бр. 8. 

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 пајдоцна 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, (9983) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение т овој суд Л бр. 1264/99 од 20.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "КАМЕКС" Кенан 
и др. увоз-извоз од Скопје, ул. "Прохор Пчински" бр. 
87-а од Скопје, со жиро сметка 4010ј0-601-73223. 

За ликвидатор се определува лицето Камуран Вели 
од Скопје, ул. "Прохор Пчински" бр. 87-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена пб обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава вб 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. (9984) 
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пријава во два примерока со Докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (10001) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1317/99 од 02.02 2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие • за производство, промет и услуги 
"ИМОБИЛИЈА-Ц" д о о. увоз-извоз од Скопје, ул. "69" 
бр. 13 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-330536. 

За ликвидатор се определува лицето Георгп Божи-
новски од Скопје, ул "ЈЈенинов^" бр. 63-2-7. 

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 задолжуваад 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 (10002) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1315/99 од 02.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "КОНТАКТ ДЕНИ" д.о.о. уроз-извоз од 
Скопје, ул. "Јужен Булевар" бб од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-379801. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од Скопје, ул "Ленинова" бр. 63-2-7. 

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. (10004) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1313/99 од 02.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштв9 за трговија и услуги "ЧЕРНЕЦ" Славица 
ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Антон Попов" бр. 
9/2 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-368869. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од Скопје, ул "Ленинова" бр. 63-2-1. 

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 но последната објава 

Се задолжуваат должниците да ги намират долови-
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. (10006) 

.Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1295/99 од 18.01.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка»над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "МА-
РАН-ЗЈОКЕ" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул 
"Никола Парапунов" бр. 7/16 од Скопје, со жиро смет-
ка 40120-601-293280 

За ликвидатор се определува лицето Томашевскп 
Павел од Скопје, ул. "Стив Наумов" бр. 7/16. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен веснпк 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 ејо рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. ^ 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. 10185) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1273/99 од 28.12.1999 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "ОЛЕ ПРОМ" д.о о. експорт-им-
порт од Скопје, ул "Ташко Караџа" бр. 20-2/9 од Скоп-
је, со жиро.сметка 40110-601-297227. 

За ликвидатор се определува лицето Олга Стошиќ 
од Скопје, ул. "Ташко Караџа" бр. 20-2/9. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок сгд 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока ер 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. * (10401) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: пасиште на 
К.П. 267 дел 2 на' место викано „Суви дол44 кл. 6 во 
површина од 2716 мкв, заведен во поседовен лист бр. 94 
за КО.О. Евла, сопственост на продавачот Камбуров-
ски Стојан Сандре од с.Подмочани-Ресен, за цена од 
43.184,00 ден. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ствениците и соседите чие земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното во ^Службен весник на РМ" писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротив-
ното го губат првото на првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. ^Ленинова" бр. 67 Ре-
сен - (9868) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП. бр. 739/ 
1 Катастарска култура „Шумам класа Шеста, во вкупна 
површина од 7812 мкв на м.в. „Еленско" КО Калишта, 
опишан во поседовен лист бр. 159 дел. 12,13. сопстве-
ност на Камбери Керима Камбер од е.Калишта, за цена 
од 984 312,00 денари. 

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 
објавуваното на огласот во- „Спужбен весник на РМ," 
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писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќаше да се доставуваат до нотарот 
Афрдита Билали ул. ^Струшки Келенци'4 бр. 1, Струга. 

(9869) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Оризари, 
сопственост на Саздов Борис од Велес со стан на улица 
„Кузман Јосифовски44 број 63 и тоа: култура нива, класа 
7, КЛ 2040, план 12, скица 38, м.в. „Бабуна", со повр-
шина 7421м2, култура нива, класа 3, КП 2046/1, План 
12, скица 39, место викано „Бабуна", со површина 4875 
м2 култура пастите, класа 4, КП 2046/2', План 12, скица 
39, место викано „Бабуна", со површина од 1700 м2 и 
култура нива, класа 6, КП 2047, План 12, скица 39, 
место викано „Бабуна", со површина 6653 м2, заведени 
во Поседовен лист број 338 за КО Оризари. 

Наведениот имот-се продава за цена од 60.000,00 
денари. ф 

Согласно член 14 6д Законот за земјоделското 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 објавуваното Иа огласот на 
нотарот Елена Мартинова од Велес со седиште на ул. 
..Маршал Тито44 бр. 44. Во'спротивно, ќе се смета дека 
не се заинтересирани за купување. (9870) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП. бр. 903/ 
* на м.в. „Јаруга Појата44 лив&да 6 класа во површина од 
300 м2, КП. бр. 904/* на м.в. „Јаруга Појата" нива 4 
класа во повшрина од 2200 м2, описани по ПЛ. бр. 110 
на КО Желино и 3/6 (три идеални шсстини) од КП. бр. 
904/* на м.в. „Јаруга44 нива 4 класа во повшрина од 4430 
м2 опишано по ПЛ. бр. 683 на КО Желино, за цена од 
105.000,00 денари, сопственост на ЈЈафери Исен Бајрам 
од е. Желино-Тстово. , 

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 
објавуваното на огласот, во „Службсн весник на Репу-
блика Макеоднија44 писмено да се изјаснат за прифаќа-
ното на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зсќири, ул. „ЈНАа бр. 41, во Тетово. 

(9871) 

Се продава земјоделско зсмјиште-нива на КП. 4180, 
план 11, скица 38, во Мв „Глос44, класа 3 со повшрина од 
1355 м2, лозје на КП. 4185, план И , скица 38, мв „Глос44 

класа 3 површина 1960 м2; нива на КП. 4192, план 11, 
скица 38, мв „Глос44, класа 5 со лови фина од 2340 м2, 
нива на КП. 4193, план 11, скица 38, мв ЈГлос44, класа 4 
површина 3021 м2, нива на КП. 4209, план 11, скица 38, 
мв „Глос44, класа 3 со површина 3101 м2, нива на КП. 
4212/1, план 11, скица 38 мв, „Глос44 гласа 3 површина 
2608 м2 и нива на КП. 4217/1,, план 11, скица 38 мв 
„Глос44, класа 3 повшрина од 2672 м2 сите во Ко 
Грчиште Сопственост на Филов Ѓорге од Валандово ул. 
^Илинденска44 бр. 14 за вкупна цена од 60.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во ..Службен врсник 
на РМ44, писмено да се изјаснат за прифаќаното на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нада Прочкова, ул. ..Васо Карај^нов44.бр. 4, 
во Гевгелија. (9872) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: - нива во 
м,в, ..Село44 КП 774 во површина од 110 м. кв. нива во 
м.в „Село44 КП 775 во површина од 700 м.кв, нива во 
мв. ..Село44 КП 775 во површина од 846_м.кв. сите КО 
Жабени, сопственост на Петар Бубаловски од село Бу-
ково, за продажна цена од 25.000 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците на 
парцелите што граничат со погоренаведените парцели, 
во рок од 30 дена од денот на објавуваното на огласот 
во „Сл. весник на РМ44. Доколку се заинтересирани, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно, го губат правото на првенствено купувано. 

Изјавите за прифаќано на понудата, да се достават 
до нотарската канцеларија на нотарот м-р Божидар Ко-
чов, ул. ..Бул 1 Мај'4 бр. 152, Битола. (9873) 

Се продава земјоделско земјиште, нива 5-та класа 
построена на кп.бр. 2002, план 5, скица 13, на м.в. 
„Папради'\ со површина од 1606 м2 што се води по Пл. 
бр. 193 за КО Волковија, сопственост на Лазаревска 
Јелица од е. Стенче - СО Брвеница, за вкупна купопро-
дажна цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чии земјишта граничат со 
земјиштето кое се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на огласот во „ Службен весник на Репу-
блика Македонија44 писмено да се изјаснат за прифа-
ќано на понудата, во спротивно го ѓубат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимоски ул. „ЈНА44 бр. 10, Те-
тово. (9874) 

Се врши продажба на недвижен имот - нива од 3-та 
клас, со површина од 119 м2, што се наоѓа на КП 731, на 
м.в. „Бавчи44 КО Долно СОЈЈО, сопственост на Василев-
ски Борис од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што гра-
ничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот 
на објавуваното на огласот во „Службсн весник на Ре-
публика Македонија44, доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недви^кност, писмено да се изјас-
нат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го 
губат правото на првенствено купувано на предметната' 
недвижност. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарската канцеларија на нотарот Снежана едр-
о в с к а во Скопје, на ул. „Иван Козаров44 бр. 24, лок. 23 
(ДТЦ „Стара рампа44). (9379) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. бр. 
1/50 нива од 6 класа на м.в. „Стражник44 во површина од 
1500 м2 заведена во П.Л. бр. 123 за К.О. Дебреше соп-
ственост на Зејнели Гани, Зејнула од е. Дебреше за 
купопродажна цена од 200.000.00 (двесГотини илјади) 
денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од 
Законот за земјоделското земјиште („Службсн весник 
на РМ44 бр. 25/1998), имаат право на првенствено купу-
вано, да во рок од 30 дена оД денот на објавуваното на 
огласот во ..Службен весник на РМ44, писмено да се 
изјаснат за прифаќано на понудите. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Зулфи ќар Ссјфулаи од Гостивар кеј б р а т -
ство44 бр. 5- А. (9515) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 3/5 идеален 
дел од к.п бр 25/172-1 нива од 7 класа на м.в. .Градиш-
те14 во површина од 3750 м2 заведен во П.Л. бр. 153 за 
К.О. Дсбрсшс сопственост на Џабири Мустафа Али-
нафи од е. Дсбрсшс за купопродажна цена од 270.000,00 
(двсстотини седумдесет илјади) денари. 
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Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од 
Законот за земјоделското земјиште (^Службен весник 
на РМ" бр. 25/1998), имаат право на првенствено купу-
вана, да во рок од 30 дена од денот на објавуваното на 
огласот во Службен весник на РМ44, писмено да се 
изјаснат за прифаќана на понудите. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќана на понудата да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар кеј б р а т -
ство" бр.'5-А. , (9519) 

• Се продава земјоделско земјиште и тоа: КЛ.бр. 
7357/2 на м.в. „Деребој44 нива,.2 класа во површина од 
6733 м2 по ПЈ1. бр. 4182 на КО Тетово, за цена од 
280.000,00 денари ^сопственост на Пајазити Вд. Халим 
Хурмуз и Пајазити Незир Ѓулфер од Тетово, ул. „Б. 
Миладинови44 бр. 25. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите, чии земјишта се граничат со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија4' писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Наџи беќири ул. „ЈНА 4 бр. 41, во Тетово. 

(9521) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 
КП. бр. 245/2 на м.в. „Г. Осој44, нгума I класа во повр-
шина од 560 м2; КП бр. 247/2 на м.в. „Г. Осој44, шума 1 
класа во површина од 179 м2, опишани по ПЛ.бр. 532 на 
КО Теарце; КЈПГбр. 2504/3 на м.в. „Пороиште44, па-

сиште 6 класа во површина од 830 м2 опишано по ПЛ. 
бр. 456 на КО Доброште; КП. бр. 845 на м.в. „Врбица", 
нива 3 класа во површина од 3020 м2 опишано по ПЈ1. 
бр. 296 на КО Пршовцс; КП.бр. 595 на м.в. „6ише 
села44, лозје 3 класа во површина од 199 м2; КП.бр. 617/3 
на м.в. „Поровиштс'\ ливада 3 класа во површина од 
588 м2; КП.бр. 774/1 на м.в. „СелоХ ов. градина 3 класа 
во површина од 420 м2; КП. бр. 785/3 на м.в. „Липа4' ов„ 
градина 2 класа во површина од 924 м2; КП.бр. 797 на 
м в. „Лнпа44, нива 4 класа во површина од 4380 м2; 
КП.бр. 838/3 на м.в. ^Врбица44, ливада 5 класа во повр-
шина од 2960 м2; КП. бр. 887/1 на м.в. „Орман4 , шума 4 
класа во површина од 339 м2; КЈП.бр. 941/2, на М.в. 
„Лозинеи нива 3 класа во површина од 4446 м2; КП. бр. 
954 на м.в. „Лозине44 нива 3 класа во површина од'2048 
м2; КП. бр. 1124 на м.в. „Тулјак44 нива 3 класа во повр-
шина од.3454 м2, сите опишани по ПЛ.бр. 356 на КО 
Глоѓе, за цена од 300.000,00 денари, сопственост на 
Елези Абаз Фаик од е. Глоѓи - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите, чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44 писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат- правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири ул. „ЈНА44 бр. 41, во Тетово. 

(9525) 

Се продава земјоделско земјиште во КО росоман4 4 , 
КП. бр. 2456, план 045, скица 547, место викано „Бела 
Земја44, катастарска култура-нива, класа 3, со вкупна 
површина од 2.562 м2, и КО росоман44 , КП. бр. 2457, 
план 045, скица 547, викано место „Бсла Земја44, кул-
тура - нива, класа 3, со вкупна површина 2.081 м2, 

.сопственост на Јане Секуловски од Кавадарци, видно од 
Имотен лист бр. 1526 издаден од РГУ Одделение за 

Бр. 19 -1055 

премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија44, 
писмено да се изјаснат за прифаќаното на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот - Ристо Самарциев^ ул. „Блажо Алексов44 бб 
Кавадарци. (9862) 

Се продава земјбделско земјиште во К О Сопот, КП. 
бр. 681/2, план 7, скица 616, место викано „Пасмадо-
лја а , катастарска култура - шума, класа 4, со вкупна 
површина од 1.7§2 м2, и КО Сопот, КП. бр. 682/2, план 
7, скица 616, викано место „Пасмадолја44, култура -
нива, класа 4, со вкупна површина 7.389 м2 сопственост 
на Ристов Иге Боро од Кавадарци, видно од Поседовен 
лист бр. 855 издаден од РГУ Одделение за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија1*, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губа'* правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот - Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов" бб 
Кавадарци. (9863) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. бр, 
1/57-1 шума од 6 класа на м.в. „Стражник44 во површина 
од 800 м2 заведена во П.Л. бр. 748 за К.О. Дебреше-
сопственост на Зулбеари Есат Шазивар од е. Дебреше 
за купопродажна цена од 140.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за, земјоделското земиштс („Службен весник 
на РМ44 бр. 25/1998) кои имаат право на првенствено 
купување, во рок.од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „ Службен весник на РМ44, писмено да се 
изјаснат за прифаќано на понудите. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар.Сејфулаи од Гостивар, кеј б р а т -
ство44 бр. 5-А. (9864) 

Се продава земјоделско земјиште, нива со КЈП 480, 
во м.в. „Герен44, во лов. од 2534 м2 заведена во ПЈ1 480 
за КО Ѓечановце, сопственост на Јетиши Мустафа, ул. 
„11 Ноември44, бр. 27 од Куманово, за цена од 150 де-
нари по метар квадратен. * 

Се повикуваат соседитс-граничари, чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продва во рок од 30 дена 
од денот на објавуваното на огласот во „Службен вес-
ник на Р. Македонија44 писмено да се изјаснат за прифа-
ќано на понудата во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски од Куманово, ул. „Донс 
Божинов44 бр. 11/3. (9865) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Тимјаник, четири идеални шсстини од Пар-
цела број 289/1 во место викано „Локата44 нива со повр-
шина од 5994 м2 во Кататарека општина Тимјаник. 

Сопственост на Паланков Алекеандар, Паланков 
Марјан и Паланков Вано од Неготино улица ,,Маршал 
Тито44 број 117. 

Цена на продажба 40.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствс-

нициитс и соседите чие земјиште граничи со зсмјиш-
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тото што. се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на огласот во \,Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмена д4 се изјаснат за прифа-
ќано на понудата, во противно -го губат правото_на 
првенство. . 

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотар Бинов Гело од Неготино улица „Маршал 
Тито" број 138. ^ (9866) 

Се продава земјоделско земиште во Катастарска 
општина Курија. 
- Парцела број 917 во место викано „Село" Нива со 
површина од 576 м2 во Катастарска општина Курија. 
- Парцела број 955 во место викано „Чаирот" нива со 
површина од 945 м2 во Катастарска општина Курија. 
- Парцела број 956/1 во.местовикано „Чаирот44 нива со 
површина од 370 м2 во Катастарска општина Курија. 
- Парцела број 957/1 во место викано „Село44 нива со 
површина од 150 м2 во Катастарска општина Курија. 
- Парцела број 958/1 во место викано „До село" нива со 
површина, од 924 м2 во Катарстарска општина Курија 
- Парцела број 958/2 во место викано „До село44 нива со 
површина од 618 м2 во_ Катастарска општина Курија. 

. , Сопственост на Николовски Драгољуб од Кава-
дарци улица „Шишка" број 106. 

Цени на продажба 40.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

н и ц и т е и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дсн^ од денот на 
објавуваното на огласот во „Спужбен весник на Репу-
блика Македонија* писмено да се изјаснат за прифа-
ќано на понудата, во спротивно гд губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќано На побудите да 'се доставу-
ваат до нотар Бинов Гело од Неготино улица „Маршал 
Тито" број 138. (9867) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделското зем-
јиште на сите субјекти со право на првенство на купу-
вано, сосопствениците Дурански Стојан со 10/37 иде-
ален дел и Дурански Војислав со 10/37 идеален Дел им 
нудат на продажба секој по 1/10 идеален дел од својот 
дел од недвижноста.и тоа КП 5681, план 27, скица 45, 
култура нива, 4 и 5 класа и КП 5682, план 27, скица 45, 

-ниви 4 и 5 класа, се во вкупна површина од 652 м2, 
викано место „Бсл Камен44, запишана во ПЈ11882 за КО 
Кучевиштс под следните услови: * 

Недвижноста се продава за цена од 38.500,00 денари. 
Рокот за плаќано е веднаш по потпишувано на догово-
рот. Купувачот го плаќа дагнОкот на промет и Трошо-
ците за пренос на недвижноста. 

Понудените изјави за прифаќање на понудата, во 
писмена форма да достават до нотарот Верица Симо-
новска Синадинова, ул. „Џон Кенеди44, бб, Скопје, До 
рок од 30 дена сметано од денот на стасуваното на 
оваа понуда. 

Се продава земјоделско земјиште, нива од 3-та класа 
што се наоѓа на цела КП бр. 26-2-3-3, на м.в. Добридол 
во површина од 2972 м2, кој имот се води во ПЈ1 бр. 259 
за ЌО Тумчсвиштс сопственост на Алипи Шуаип од 
Добридол за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од 
Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ44 

бр. 235/98), имаат право на првенствено купувано, да во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Спужбен 
весник на РМ44, писмено да се изјаснат за прифаќано на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќано на понудата да се достават 
до нотарот Виолета ветровска Стефановска од Гости-
вар, ул. „Гоцс Делчев44 локал бр. 22. (1658) 

10 март 2000 

Се продава земјоделско земјиште и /тоа КП.бр. 1236 
и КП.бр. 1258 ниви, класа втора, во вкупна површина 
од 4440 на м.в. „Угари" К О Мороишта опишан во посе-
довен лист бр. 277 дл. 6 сопственоста на" Иваноски Јон-
чев Боро од Скопје за цена од 839.160,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
те^) што се продава во рок од 30 дена од денот,на 
објавуваното на огласот во „Спужбсн весник на РМ44, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на подлата , во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќано да се доставуваат до нотарот 
Афрдита Билали ул. ^Струшки Кепенци44 бр. 1, Струга. 

(9527) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП.бр. 1251, 
1252, 1253, 1254, 1255, 1256 и 1257 ниви, ливади и не-
плодно класа втора, во вкупна површина од 7230 мкв на 
м.в. „Угари" - Беларица44 К О Мороингга опишан џо 
поседовен лист бр. 383 сопственост на Волина Амди 
Зенделабедин од Струга за цена од 1.213.380,00 денари. 

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 
објавуваното на огласот во ^Службен весник на ^М44, 
писмено да се изјаснат за п р и ф а ќ а в т е на понудата, во 
спротивно го ѓубат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќано да се доставуваат до нотарот 
Афрдита Билали ул. ..Струшки Кеценци44 бр. 1, Струга. 

(9529) 

Се продава земјоделско земјиште, нива од 3 иласа 
што се наоѓа на цела КП.бр. 133-3-3, на м.в. „Сандори-
ца44 во површина од 4059 м , кој имот се води во ПЈ1 бр. 
529 за К О Неготино сопственост на Меџити Н. Нецати 
од е. Неготино за цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од 
Законот, за земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ44 

бр. 25/98), имаат право на првенствено купување, да во 
рок од 30 дена од објавувано на огласот во „Службен 
весник на РМ44; писмено да се изјаснат за прифаќано на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќано да се доставуваат до нотарот 
Виолета Петровска Стефадовска од Гостивар, ул. 
„Гоце Делчев44 локал бр. 22. (9654) 

Се продава земјоделско земјиште, нива од 3 класа 
што се наоѓа на цела*КП.бр. 26-3-3-3» на м.в. „ДобрИ 
дол"'во површина од 2770 м2, кој имот се води во ПЈ1 бр. 
441 за КО Тумчевиште сопственост на Беќири Авди од 
е. Добри дол за цена од 60.000,00 денари. * 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од 
Законот за земјоделско земјиште („Сл.увесник на РМ44 

бр. 25/98), имаат право на првенствено купувано, да во 
рок од 30 дена од објавувано на огласот во „Службен 
весник На РМ", писмено да се изјаснат за прифаќано на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на, првен-
ство. 

Изјавите за прифаќано да се доставуваат до нотарот 
Виолета Петровска Стефановска од Гостивар, ул. 
„Гоце Делчев" локал бр. 22. (9655) 

Се продава земјоделско -земјиште, нива од 3 класа 
што се наоѓа на цела КП бр. 26-4-3-3, на м.в. ^Добри 
дол" во површина од 3173 м2, кој имот се води во ПЈ1 бр. 
525 за К О Тумчевиште соцствсност на Халити Халит од 
е. Добридол за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица КОИ согласно чб. 14 од 
Законот за земјоделско 'земјиште („Сл. весник на РМ44 

бр. 25/98), имаат право на првенствено купувано, да во 
рок од 30 дена од објавување на огласот во „Спужбен 
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весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќана на 
Понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање да се доставуваат до нотарот 
Виолета Петровска Стефановска од Гостивар, ул. 
„Гоце Делчев44 локал бр. 22. (%56) 

Се продава земјоделско'земјиште, нива од 3 класа 
што се наоѓа на цела КП бр: 26-6-3-3, на м.в. „ Добри 
дол" во површина од 3425 м2, кој имот се води во ПЈ1 бр, 
258 *а КО Тумчевшпте сопственост на Халили Камбер 
од е Добри дол за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од 
Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ" 
бр. 25/9&), *1маат право на првенствено купување, да во 
рок од 30 дена од објавувана на огласот во ..Службен 
весник на РМ44, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

. Изјавите за прифаќана да се доставуваат до нотарот 
Виолета Петровска Стефановска од Гостивар, ул. 
„Гоце Делчев44 локал бр. 22. (9657) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.0350972/94,издаден 0Д1ОВР - Пробиштип на 

име Михај лов Вангел,ул."Јаким Спиров мбр.34, Про-
биштип. (9883) 
Пасош бр.519754 на име Љума Ифераим ул."Пре-

рпанска"бр.ЗЗ,Тетово. . (9884) 
Пасош бр.903761,издаден од ОВр - Валандово на име 

Тони Камчев, ул."Е.Карде^»" бр.ЈО-с. Пирава,Валан-
дово. V. ^ (9885) 
Пасош бр. 1019511,издаден од УВР - Струмаица на име 

Манчев Љупчо, ул."Бетовенова" бр.46,Струмица.(9886) 
Пасош бр.825885/96,издаден од УВР - Тетово на име 

Салаи Азем, е. Сгримница,Тетово. (9888) 
Пасош бр.1002416/97,издаден од УВР - Тетово на име 

Меази Куштрим, ул."Штипска" бр. 113,Тетово. (9889) 
Пасош бр.329398/94,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Велинов Хрисго,ул.'Теорги Димитров"бр.52/1-.12, 
Скопје. х (9896) 
Пасош бр. 1205804/99,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Петар Анета, ул."513"бр.21,е.Јурумлери,Скопје. (9907) 
Пасош бр. 1166297 на име Лирим Нухиу, е. Џепчиште, 

Тетово. (9927) 
Пасош бр.146614/93на име Мустафи Нафи,ул."Страшо 

Пинџур"бр.81,Тетово, (9929) 
Пасош на име Таири Мулами,с. Врапчиште,Гостивар. 
Пасош на име Имеровски Медихаи,с.Бузалково,Велес. 
Пасош бр.0551385,издаден од на име Горги Месев, 

ул."Бигла"бр.26,Кавадарци. (9957) 
Пасо1п бр.0631245, издаден од УВР - Куманово на име 

Алили Ајет, е. Липково,Куманово. (9958) 
Пасош на име Шаип Мисими,е.Слатина,Тетово. (9959) 
Пасрш на име Идризи Челеби,е.Озормиште,Тетово. 
Пасош бр.669291, издаден од УВР - Тетово на име Сте-

фановска Тамара, ул."132" бр.2,Тетово, (9961) 
Пасош бр.962674, издаден од на рме Деан Стојчевски, 

ул."М.Угринова" бр 33,Гостивар. (9968) 
Пасош бр. 169004, издаден од на име Арифе Бекири, 

сТрново,Гостивар. (9969) 
Пасош бр,406645,издаден од на име Хајрула Зибери, 

е КоритоХостивар. (9970) 
Пасош бр 0689376,издаден од УВР - Кочани на име 

Јонче Наунов,ул ."Ване Грдовјански^22,Кочани: (9972) 

Пасош бр.972774 на име Стојна Варелова, ул "Јане 
Сатански" бр.89,Кочани. (9973) 
Пасош бр. 1057535 на име Бранко Вангелпв, ул "Ј.Сан-

дански"бр.89, Кочани (9974) 
Пасош бр.0936977 на име Аломеровиќ Еркедина, е 

Десово,Прилеп (9979) 
Пасош бр. 354281/94, издаден од УВР - СколЈе на име 

Џељаљ Ајдини, ул."С. Михај лов" бр 2 7,Скопје (9985) 
Пасош бр, 1028240, издаден од на име Славе Стојанов, 

е Теранци.Ресеи (999') 
Пасош бр.999634,издаден од ОВР - Струга на име Цока 

Инајет, е.Ливада,Струга. (9993) 
Пасош бр 125502/93^издаден од УВР - Скопје на име 

Илковски Тони, ул."Џумајска" бр. 5 а,Скопје (10001) 
Пасош на име Билјана Цепикова,с Ново Кољарево, 

СкопЈе. 4 (10007) 
Пасош бр.0966155,издаден од на име Борче Петрески, 

с.Вранче,Прилеп. (10010) 
Пасош бр. 1165546,издаден од на име Аки ѕ Јонузи, 

е,Чајле, Гостивар. (10015)х 

Пасош бр. 621871/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Какруки Беким.ул."Ресенска" бр. 14/2-7 ,Скопје. (10016) 
Пасош бр. 23997/93,издаден од УВР - Тетово на име 

Зеќирија Рамадани, с.Дреновец -ул."И.Р.Лола"бр. 15,Те-
тово. (10017) 
Пасош бр. 794362/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Исајловски Атанас, ул."И. Козаров" бр.59,Скопје. 
Пасош бр. 797969/96,издаден од УВР - Куманово на 

име Спасовска Олга, ^л."И Тручковиќ 1 "бр.165,Кума-
ново. (10031) 
Пасош бр. 1313540/99,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Земрута Илие-Идрис, ул."Славј Планина" бр. 145, 
Скопје. (10084) 
Пасош бр.745266/95,издаден од ГУВР - Скопје на име 

Муамет Сали, ул.''Аврам Писевскиѓ*бр. 13,Скопје.(10085) 
Пасош бр. 1046035,издаден од УВР - Куманово на име 

Рушит Дураки,е. Липково,Куманово. (10179) 
Пасош бр. 908134/96, издаден од УВР - Скопје на име 

Стојановска Весна,*ул."Црногорска" бр. 10а,Скопје. 
Пасош бр. И 72470/98,издаден од УВР - Скопје на име 

Јовановиќ Слободан, ул."Д. Миловиќ" бр.7/2-1,Скопје. 
Пасош на име И смаили Кевлиа,Гостивар. (10301) 
Пасош бр.0315038 на име Никола Кајтазов, ул."Илин-

денска" бр.6,Гевгелија.. (10304) 
Пасош бр. 1038000,издаден од УВР - Скопје на име 

Живко Пижевски, е. Глуво,Скопје. (10392) 
Пасош бр.854061 на име Филиповска Катерина, ул 

"Народна Револуција"бр. 190,Куманово. (10396) 
Парот бр. И 4870 на име Зија Далипи, е Ново Село, 

Кичево. (10397) 
Пасош бр.994849 на име Сади* Адеми, е. Стримница, 

Тетово. (10399) 
Пасбш бр. 1090652,издаден од ОВР - Кичево на име 

Шерифи Ѓула, ул."М.Тито" бр.1,Кичево. (10401) 
Пасош бр.314228/94,издаден од ОВР - Крива Паланка 

на име Тасов Цоне,с.Конопница,Крива Паланка.( 10403) 
Пасош бр.0993270*издаден од ОВР - Виница на име 

Спасов Ванчо, ул."Вабчо Прке" бб,Виница. (10405) 
Пасош бр 1217648/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Стојанка Стојманрвиќ, ул "Коџевска" бр. 19,Скопје. 
Пасош бр.948341,издаден од УВР - Струмица на име 

Ката Јакова, е. Мокрино бр. 177,Струмица. (10408) 
Пасош бр.0713841,издаден од ОВР - Валандовска име 

Танчева Милица, ул."Првомајска "бр.26,Валандово. 
Пасош бр. 117537/99 на име Коџаџику Мира]ет,с. Дело-

»гожДД',Струга (10411) 



Стр. 1058 - Бр. 19 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 март 2000 

Пасош бр 177749/94,издаден од УВР - Куманово на име 
Шкуртевска Мелена, улч"11 Октомврп"бр.39/2-7 к у м а -
ново. (10434) 
Пасош бр.912033, издаден од ОВР - Гостивар на име 

Ислами Муталип, ул "ЈНА" бр. 247,Гостивар. (10436) 
Пасош бр. 1278544/99, издаден од УВР - Скопје на име 

Насуфи Бесим ,ул."Ф.Бајрам" бр. 18 а,Скопје. (10463) 
Пасош бр. 1071680/98,издаден од УВР - Тетово на име 

Руфат Велија, е Гајре .Тетово. (10474) 
Пасош бр. 909361/96,издаден од^УВР - Скопје на име 

Деан Гошев, ул.Темиџиска" бр.48 а,Скопје (10489) 
Пасош 6јх 197261 на име Руфати Изаир, е Добридол. 

Гостивар (10492) 
Пасош бр.558193 на име Урхан Фетаи,с.Оризаре,Кума-

ново. (10494) 
Пасош бр.1111413/98, издаден од ОВР - Ресен на име 

Андоновски Алан, ул."Кочо Рацин" бр. 15,Ресен.(10495) 
Пасош бр. 0462535/94.издаден од УВР - Гостивар на 

име Чериези Сулејман,с. Велебрдо,Гостивар (10548) 
Пасош бр. 621001/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Ќатовиќ Сулјка, е. Љубош,Скопје' (10558) 
Пасош бр. 207823/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Рециќ Сабахудин,ул."Џ. Кенеди" бр. 12,Скопје. (10565) 
Пасош бр.0о49400,издаден од на име Фадил Незироски 
е.Дебреште,Прилеп. (10572) 
Пасош бр.0151788,издаден од УВР - Велес на име 

Сафет Шабановиќ^ Пешталево,Прилеп. (10573) 
Пасош бр. 1301973,издаден од Куманово на име Исма-

иљи Џеладин,Куманово. (10586) 
Пасош бр.300117,издаден од ОВР - Струга на име 

Ибушоска Асибе, ул."Кузман Јосифоски" бр. 6,Струга. 
Пасош бр. 933903/96 на име Шабан Лимани, е. Сопот, 

Куманово. (10695) 
Пасош бр. 1356187/2000,издаден од УВР-Скопје на име 

Бенита Весел,ул:Твадалахара" бр.71 а,Скопје. (9330) 
Пасош бр. 0189730 на име Паловски Валдо,е. Слепче, 
Демир Хисар (30786) 
Пасош.на име Параловска Марија, Охрид. (31751) 
Пасош на име Параловски Томе, Охрид. (3174) 

Пасош на име Минчева Павлина, ул."Солидарност" 
бр.70, Штип. ' (33117 
Пасош бр. 588335, издаден од УВР - Тетово на име Са-

лими Решад,ул."29 Ноември"бр.б5, ТеТово. , (10729) 
Избирачка легитимација на име Мишев Васко, Скопје. 

(31978) 
Избирачка легитимација на име Љубинка Нановиќ, 

Скопје. (37951) 
Избирачка легитимација на име Зорица Нановиќ, 

Скопје. (37952) 
Избирачка легитимација на име Радослав Нановиќ, 

Скопје. х (37953) 
Избирачка легитимација на име' Ангелина Јовановска, 

Скопје. (37975) 
Избирачка легитимација на име Вања Петрушевска -

Дузар, Скопје. (37976) 
Избирачка легитимација на име Петрушевска Мари-

јана, Скопје (37977) 
Избирачка легитимација на име Теки Салиу, Скопје. 

(37984) 
Избирачка легитимација на име Петрушевски Јордан, 

Скопје. ' (37978) 
Чекова од бр.3736813 до 3736816 од тековна сметка бр. 
126829/2, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје 
на име Куцуловска Софија - Скопје. (33152) 
Чекови од бр. 4042648 до 4042652 од бр. 302239 до 

302257, 4499752, 4499753,4042642 и 4042646, ОД тешена 

сметка бр.2246896,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Крстевска Драга,Скопје. * (9451) 
Чекови бр 3875226,3875227 и 3875228, од тековна 

сметка бр. 740379,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Крамарска Светлана,Скопје. (9499) 
Чекови бр 3962416 и 3962417, од тековна сметка бр 

9933/35,издаденп од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Љупчо Ристовски,Скопје. (9551) 
Чекови бр. 5005309, 5005310, 5005311 и 5005315, од те-

ковна сметка бр. И179223,издадени од. Комртцијална 
банка АД Скопје на име Сулејмани Имране,Скопје. 
Чекови од бр 4981819 до 4981829, од тековна сметка 

бр. 131600/31,издадена од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Чадиковски Киро,Скопје. (9591) 
Решение уп. бр. 12-10292,издадено од Министерство за 

стопанство Центар - Скопје на име Петровиќ Исидор, 
Скопје (9593) 
Чекови од тековна сметка бр. 12-634/1,издадени од СО 

Центар - Скопје на име Петровиќ Франциска,Скопје. 
Чекови од бр. 0140000271200 до 0140000271208, од те-

ковна сметка бр. 11008802,издадени од Комерцијална 
банка а.а. - Скопје на име Каленска Зона,Скопје. (9600) 
Чекови од бр. 0010004461629 до 0010004461632 и од бр. 

0010004461637 до 0010004461646, од тековна сметка бр. 

09659269,издадени од Комерцијална банка а.д.-Скопје 
на име Трајковска Светлана,Скопје. (9602) 
Чекови од бр. 3674563 до 3674566 и 3674570, од тековна 

сметка бр. 11564414, издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Трпевски Тодор,Скопје. (9789) 
Чекови бр 40000717, 4474152, 4820787, 4820788 и 

4820789, од тековна сметка бр. 8894040,издаден од 
Комерцијална б&нка АД Скопје на име Велева Нико-
лина,Скопје. (9808) 
Работна книшка на име Марјана Јованова ул."Н. 

Карев"бр.6,Кочани. (9460) 
Работна книшка на име Д и м т р о в Игорчо,ул."25 

Мај",Кратово. (9475) 
Работна книшка на име Јоце Станојков, е. Тазомир, 

Кратово (9478) 
Работна книшка на име Јордеска Лепа, е. Меше-

ишта,Охрид. (9479) 
Работна книшка на име Шемшедин Букурие, е.Ќоро-

штита,Струга. (9481) 
Работна книшка на име Тошеска Љубица, ул. "Осо-

говска"бр.29,Прилеп. (9486) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Игор Бла-

жевски,Скопје. (9488) 
Работна книшка на име Џусеини Орман, ул."М.Тито" 

бр,58/8,Штип. ^ (9494)' 
Работна книшка на име Узеири Игает,ул'."146и бр.58, 

Тетово. (9495) 
Работна книшка на име Мемеди Емрули,Гостивар. 
Работна книшка на име Петровска Сои»а, ул."Димче 

Ј1ахчански"бр.72,Битола. (9531) 
Работна книшка на име Јованова Љиљана ул."Страшо 

Ербапче" бр.217,Кочани. (9539) 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Курта-

новнќ Нурадин,Скопје. (9540) 
вРаботна книшка на име Авни Ајрули, ул."Др М.Сто-
ј а н о в и ќ ' ^ ^ куманово. » (9549) 
Работна книшка на име Амет Идиц ул."Б.Шабани" 

бр. 10,Куманово. (9552) 
Работна книшка на име Хада Газмен, ул."П:Планина", 

Охрид. (9554) 
Работна книшка на име Балова Донка, ул."Марко Не-

стороески бр. 244, Охрид. (9557) 
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Работна книшка на име Николоски Гоце,ул.нР.Ристс-
ски" бр.22 ,Прилеп (9564) 
Работна книшка на име Трајкоска Сузана,ул."К.Вол-

иароски" бр. 111,Прилеп. (9567) 
Работна книшка на име ТрајковаСлавица,ул."М.Тнто" 

бр.26,Струмица; (9570) 
Работна книшка на име Атанасова Вера, С.Дол 47, 
Штип. (9571) 
Работна книшка на име Насир Асани, е. Чегране, 

Гостивар. (9583) 
Работна книшка на име Османи Сејфула.Гостивар. 
Работна книшка,издадена од Скопје на име Поповска 

Лилјана,Скопје. (9595) 
Работна книшка,издадена од во Скопје на име Звонко 

Аранѓеловиќ, ул."Руди Чејевец"бр. 12/1-6,Скопје. (9598) 
Работна книшка и здравствена легитимација,издадени 

Од во Скопје на име Лукиќ Стојанка,ул."Првомајска" 
бр. 7-а,Скопје. (9642) 
Работна кипшкадпдадеиа од Скопје на. име Наташа 

Савова,Скопје, (9723) 
Свидетелство на име Сабедин Алија, е. Студеничани, 

Скопје. (9454) 
Свидетелство од втор степен стручна подготовка на 

име Лазаров Владо,ул.*'Мишо Арсов"бр.1,Кочани.(94б2) 
Свидетелство на име Стоименов Драган,Крушево. 
Свидетелство на име Јовновска Снежана Македонска 

Каменица. (9470) 
Сцидетелство на име Игиатов Ивица,ул."М.Ацев" 

бр.25,Кратово. (9472) 
Свидетелства за 8 одделение на име Хајдари Букурие, 

е. Франгово,Струга. * (9482) 
Свидетелство на име Фазлиќ Шефкет,с.Десово,При-

леп. (9484) 
Свидетелство за 8 одделение ца име Имероски Ајет, е. 

Дебреште,Прилеп. (9489) 
Свидетелство на име Мемердоски Зулгани,с.Црни-

лпште,Прилеп. (9490) 
Свидетелство за 8 одделени*,издадено од О У К о ч о 

РацтГ-Подареш на име Снежана Стојковска^. 
Сушево,Струмица. * (9491) 
Свидетелство на име Станков Блажо, е. Подареш, 

Радовиш. , (9492) 
Свидетелство за'8 одделение на име Јованова Емилија, 

Радовиш. (9493) 
Свидетелство за 4 одделение на име Селмани Садет, е. 

НераштеТетово. (9496) 
Свидетелство за 8 дделение на име Сулејмани Валбина 

е. Боговиње,Тетово. (9497) 
Свидетелство за 8 одделение на име Сулејмани 

Валидин, е. Боговиње,Тетово. (9498) 
Свидетелство за 8 одделение на име Рушит Салији, е. 

ПнрокЛетово. (9506) 
Свидетелство на име Рецепи Дашурие,Гостивар.(9504) 
Свидетелство за 8 одделение на име Хасаметеј Усније, 

е. Каласлари,Велес. ( (9511) 
Свидетелство за 8 одделение на име Стаменковска 

Виолета, с.Иванковци,Велес. (9518) 
Свидетелство за 8 одделение на име Николина 

Николова, ул."Иво Лола Рибар"бр.4,Кочани. (9542) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јованов Борче, 

е Соколарци,Кочани. (9545) 
Свидетелство на име Фератоски Бесир, е. Лабуништа, 

Струга. (9559) 
Свидетелство на име Стојкоски Звонко, е. Ново Ла-
гово,Прилеп. (9569) 
Свидетелство на име Исмије Халити, е. , Желино, 

Тетово. (9576) 

Свидетелство за 8 одделение на име Несими Адил, е 
Одри,Тетово. , (9578) 
Свидетелство на име Енвер Рамаданн,с Палатица, 
Тетово. (9579) 
Свидетелство за 1 и 2 година на име Али Салии, 

Гостивар. (9587) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мустафа Гзим. 

.Гостивар (9589) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ44 бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во ЈП Електростопанство на Македонија 
- Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 38-29 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 38-29 е ЈП Е л е к -
тростопанство на Македонија44, со седиште на ул. 
^Франклин Рузвелт" бр. 34, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
изведоа на: 
- 110 кВ далновод - „Скопје 3 - Матка I44, во должина 
од 8 319 м 
- Опремување на 110 кВ далноводно поле 
Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на уче-
ство на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик 
согласно Законот за'јавните набавки. 
2. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Документација со која располага набавувачот е: 
- Главен проект за изведба на 110 кВ далновод -
„Скопје 3 - Матка Г \ 
- Главен проект за опремувано на 110 кВ ДВ поле во 
ТС Скопје 3. 
Документацијата се става на увид на заинтересираните 
понудувачи во просториите на ЈП ЕСМ - Подружница 
ХЕЦ Козјак на ул. ф р а н к л и н Рузвелт44 бр. 34 соба бр. 
5 во Скопје, секој работен ден од 1200 до 1500 часот во 
времето на траењето на јавниот повик. 
За подигнувањето на предмерот да се уплати 500,00 
денари на жиро сметка: 40100-762-42702, даночен број: 
4030989128346, депонент: Стопанска банка, со назнака: 
за отворен повик бр. 38-29. 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на Понудувачот и евентуалните подизведу-
вачи. А Ј 

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот н а б а в к а т а , 
како и вкупната цена на целата набавка (со сите да-
вачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни на-
б а в и - ако набавката е од странство), на паритет ХЕЦ 
Козјак изразена во германски марки. 
3.3. Понудата треба да го'содржи начинот на плаќано. 
3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 
обем и количина на набавката. 
3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 
и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија (член 19 од Законот за јавните 
набавки). 
3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на работите од набавката. 
3.7. Понудата треба да има рок на важност. 

.3.8. Понудите сад странските понудувач и треба да бидат 
преведени на македонски јазик. 
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оригинален примерок кој треба да со завери и потпиши ^ 
од страна на одговорно лице на понудувачот. 

Понудите кои не ги содржат сите податоци ќе се 
сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

Покудите согласно член 52 од Законот за јавните 
набавки дожат да се достават преку пошта на адреса: 
ул. „Г. М. Апостолски41 бр. 37, да се предадат во архи-
вата на ЈП ;Д1сар" - Штип, секој ден до 15 часот. 

Јавното отворање ќе се изврши на ден 2000 година 
во 9,00 часот во просториите на ЈП „Исар" - Штип. 

Претставниците на понудувачите кои ќе присуству-
ваат на јавното отворање на понудите На Комисијата за 
јавни набавки треба да и предадат писмено овластување 
на понудувачот. тг 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јав-
ните набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на АД Македонски Телеко-
муникации го објавува следниот 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 21/00 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ З А ЕНТЕРИЕРНО УРЕДУ-
ВАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ СО КАНЦЕЛАРИСКИ 
МЕБЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОСТОР НА 

ПРТЦ ОХРИД \ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации Македонски 
Телекомуникации Скопје, ул. „Орце Николов" бб, 
Скопје. 
1.2. Предмет на набавката Ентериерно уредување и 
опремување со канцелариски мебел на администрати-
вен простор на ПРТЦ Охрид. 
1.3. Вид и количина: ЕнТериерно- уредување и. опрему-
вање со канцелариски мебел по спецификација и тех-
нички опис кој може да се подигне во канцеларијата бр. 
36 на Самостојната градежна служба на набавувачот, 
на ул. „Маркс и Енгелс" бр. 3 (во зградата на Агроме-
ханика), секој работен ден за времетраењето на пови-
кот од 10 до 13 часот. 

Износот, на надоместокот кој треба да се плати при 
подиганото на тендер документацијата е неповратен 
износ од 1600 денари, на жиро сметка 40100-601-409621, 
даночен број 4030997339640; Депонент На Стопанска 
банка - Скопје. 
1.4. Постапката па .овој јавен повик ќе се спроведе во 
согласност со Законот за јавниве набавки. 
1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 

- цена 60% 
- квалитет 10% 
- бонитет 10% 
- рок на изведба 3% 
- начин на плаќање 5% 
- референтна листа 4% 
- кадровска опременост 4% 
-техничка опременост 4% 

1.6. Рок%на поднесување на понудите 27.03.2000 година 
до 12,00 часот. 
1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите 
позиции и вкупна цена изразена во денари. 
2.2: Цената треба да биде конечна, франко вградено на 
објект, со вкалкулирани сите даночни и царински обвр-
ски. 
2.3. Исплатата на договорениве работи ќе се врши сук-
цесивно по доставени ситуации, без аванс. 
2.4. Рок на и з в е д у в а а е но динамика на нарачателот. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5*1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице На пону-
дувачот. 
Понудите треба да се достават во архивата на дирекци-
јата на АД Македонски Телекомуникации - Скопје, ул 
„Орце Николов" бб. 
3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба 
да ја достават и следната придружна документација. 

- документ за бонитет, од носителот на платниот 
промет, чија содржина на документот Ја-пропишува ми-
нистерот за финансии со правилник. Странското 
правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач 
треба да достави сертификат - извештај за бонитет 
издаден од професионално репрезентативно тело на ин-
дустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството 
или на професионално здружение, односно ревизорски 
извештај одстранска ревизорска институција, согласно 
член 22 од Законот за јавните набавки; 

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или 
е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а; 

- извод односно потврда од судот дека на. понудува-
чот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на 
безбедност - забрана на вршење на дејност согласно 
член 24 точка б; и 
3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, 
кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот 
внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака 
„понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи доку-
ментацијата и ја носи ознаката „документација". 
3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев 
агол треба да биде назначено „не отворај", како и бро-
јот на барањето, а во средината на ковертот треба да 
биде назначена адресата на набавувачот. 

4. РОКОВИ 
4.1. Отворениот повик трае до 27.03.2000 г. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
27.03.2000 година во 12,00 часот во Дирекцијата на А Л 
за Телекомуникации Македонски Телекомуникации во 
салата на 4-ти кат. 
4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои 
немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се раз-
гледуваат. . 
4.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

За дополнителни информации, понудувачите можат да 
контактираат со Самостојна градежна служба на тсл. 
141 415; 141 177. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10, став 1 и член 15 од Законот за 
јавните набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Собранието на Репу-
блика Македонија објавува 

ОТВОРЕН ПОВ^К БР. 2/2000 
ЗА НАБАВКА, ИСПОРАКА И ИНСТАЛИРАЊЕ 

НА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА 

1. НАБАВУВАЧ 
Собрание на Република Македонија, со седиште на 

улица „11 Октомври" бб, Скопје. 

2, ПОНУДУВАЧИ 

- Право да поднесе понуда има секое заинтереси-
рано домашно и странско правно и физичко лице како и 
од група понудувачи. 
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3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА 

Набавка, испорака и монтажа.на следната информа-
тичка опрема-

Група I 1. Риек UNIX Сервер 
2. RAID disk подсистем 
3. Комуникациски уреди 

Група II 1. Персонални компјутери 
2. Преносни компјутери 
notebook) 
3. Киоск системи 
4. LCD монитори 

Група III 1. Печатачи 
2. Скенер 

Количина 
1 парче, 
1 парче, 

19 парчиња, 
154 парчиња, 

20 парчиња, 
4 парчиња, 
6 парчиња, 

61 парче, 
1 парче. 

Понудувачите можат да достават понуда за предме-
тот на набавката во целост (за сите групи од набавката) 
или само за одделни групи од набавката. 
4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 

- детален опис на понудената опрема ^назив на про-
изводителот, земја на производство, модел, технички 
карактеристики, проспекти, сертификат на производи-
телот на опремата и друго), 

- поединечна цена (од парче) и вкупна цена со по-
себно искажан данок на промет на производи (ДДВ), 
царински и други давачки, фиксна непроменлива сс до 
конечно исполнување на договорот и искажана во де-
нари, 

- р о к и начин на.испорака (искажан во календарски 
денови сметан од денот на склучување на договорот, 
односно од денот на уплатат» на авансот); 

- начин на плаќање (авансно при што согласно со 
член 59 став 3 од Законот за јавните набавки авансот не 
може да биде поголем од 30% од вредноста на догово-
рот и или одложено); 

- врсметрасн»с на гарантираниот период (за понуде-
ната опрема); 

- податоци за пост гарантираниот период (сервис и 
резервни делови). 

Понудата и придружната документација треба да 
биде доставена на македонски јазик. 

Понудите кои не ги содржат горенаведени податоци 
односно понудите во кои изнесените податоци не се 
искажани на бараниот конкретен начин од точка 4 на 
повикот, ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат ис-
клучени од натамошната постапка, односно нема да 
бидат еваулирани (оценети). 
5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
5 1. Придружна документација која понудувачот задол-
жително треба да ја приложи кон понудата 

- извод од судска регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет на понудувачот издаден од 

носителот на платниот промет согласно со Правилни-
кот *а содржината на документот за бонитет („Служ-
бен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98); 

- документ за бонитет на странското правно и фи-
зичко лице кое треба да се достави согласно со член 22 
став 3 од Законот *а јавните набавки; 

- дока з дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција (извод од судски регистар за поведена постапка *а 
стечај (Потврда од надлежниот основен суд), 

- доказ дека не му е изречена мерка на безбедност 
забрана за вршење на дејност (извод од судска свиден-
ција-Увсрение од надлежен Основен суд-оддсл «а 
прекршоци); 

- банкарска гаранција за извршување на понудата 
оригинален документ во висина од 5% од вкупниот из-
нос на понудата. 

Сите документи кои ja сочинуваат придружната до 
кументација треба да бидат доставани во оригинален 

примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на изводот од судска регистрација на дејноста КОЈ 
може да се достави како копија 

5 2. Документи кои понудувачот, согласно со Член 23 
став 1 од Законот за јавните набавки, ја докажува тех-
ничката способност, а кои треба да бидат'приложсни во 
ковертот кој носи ознака „документација'4, 

- список со главни испораки на информатичка 
опрема во последните три години со количините на 
испорачаната опрема, датумите и примачите; 

- список на вклучени технички лица (име и пре «име 
и степен стручна подготовка) и доказ за нивна струч-
ност за конфигурирано, инсталација, монтажа и одр-
жувани на понудената опрема (дипломи, сертификати 
и ел.) 

- мостри, каталози, опис или фотографии на пону-
дените производи. 

Горенаведените списоци треба да бидат оверени и 
потпишани од одговорното лице. 1 

5.3. Друга документација која треба да биде приложена 
во ковертот КОЈ носи ознака „документација"' доказ 
(сопствена изјава заверена и потпишана од одговорното 
лице или сертификат од производителот на понудената 
опрема), дека опремата што ја нуди понудувачот е во 
согласност со стандардите за решавање на проблемот 
на 2000-та година 

6. КРИТЕРИУМ ЗА И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН! ПО-
НУДУВАЧ. 

-квалитет 35 поени 
- ц е н а 35 поени, 
- рок на испорака * - 15 поени, 
- начин и рок на плаќање 5 поени, 
- времетраење на гарантниот период 5 поени, 
- финансиска и економска способност 5 поени. 

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ 
ДИТЕ 

Понудите тр^ба да се достават најдоцна до 27 март 
(понеделник), до 12 часот во архивата на Собранието 
на РМ, а по истекот на наведениот рок, доставените 
понуди нема да бидат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставувани на начин про-
пишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните на-
бавки. 

Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги до-
стават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната придружна документација ќе се сметаат за неком-
плетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите во согласност со член 52 од Законот за 
Јавните набавки, можат да се достават преку пошта на 
адреса ул.,,11 Октомври44 бб, или да се предадат во 
архивата на Собранието на Република Македонија до 
15 часот секој работен ден. 

Тендсрската документација понудувачите ќе можат 
да ја подигнат од денот на објавуваното на От ворениот 
повик бр.2/2000, се КОЈ работен ден од 08:00-14:00 часот 
во архивата на Собранието на Република Македонија 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 27 
март (понеделник), 2000 година во 12 часот во просто-
риите ца Собранието на РМ сала бр. 2 

Претставниците на понудувачите кои ќе присуству-
ваат на Јавното отворање на понудите, на Комисијата за 
јавни набавки треба да и предадат писмено овластување 
од понудувачот. > 

Комисијава јавни, набавки 
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Врз основа на член 10 и член 14 и 16 од Законот за 
јавните набавки („Службен весник44 на РМ4\ бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки во Министерството за труд 
и социјална политика, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 
' ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА* 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик бр. 1/2000 е Мини-

стерството за труд и социјална политика, ул. „Даме 
Груев14 бр. 4 - Скопје. 

2. Предмет на набавката се 12 (дванаесет) патнички 
возила тип „Фолсфаген" модел 6N10C3, со зафатнина 
1,6 л; сила во KW '55; 5 (пет) брзини, 5 врати со серво 
управувач; за установи од областа на социјалната заш-
тита. , 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

4» Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавните набавки. 

5. Отворањето на понудите ќе се изврши во прису7 
ство на понудувачите. 

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2. Понудата треба да ја содржи единечната цена 

како и вкупната цена за целото'количество на набав-
ката. 

3. Понудата треба да содржи гаранција за квалите-
тот. 

4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање, 
и условите на плаќање. 

5. Понудата треба да го содржан рокот на извршу-
в а а на набавката. 

6. Понудата треба да содржи овластен сервис за пат-
ничкото возило. 

7. Карактеристиките на техничките сцецификации 
што ги нуди понудувачот треба да qe во согласност со , 
стандардите на Република Македонија и со меѓународ-
ните стандарди кои се прифатени во Република Маке-
донија. 

8. Понудата треба да има рок на важност 30 дена. 
III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

1. Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 од 
Законот за јавните набавки и истата се доставува во 
еден оригинален примерок што треба да биде потпишан 
од страна на одговорното лице на понудавачот. 

2. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт, на предната страна од ко-
вертот, во горниот лев агол треба да биде назначено 
„НЕ ОТВОРАЈ" како и бројот на јавниот повик. Во 
средината на ковертот да биде, назначена адресата на 
набавувачот. Во ковертот има уштб два затворени ко-
верта, во кои едниот ја содржи понудата со финанси-
ските документи, а другиот внатрешен коверт ја 
содржи техничката документација и идеи ознака „доку-" 
ментација" и точна адреса на понудувачот. 

3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
IV. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Понудувачот треба да приложи: 
- извод од регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет од носителот на платен про-

мешу согласно! член 22 од Законот за јавните набавки; 
- доказ - извод од судската евиденција дека не е 

Поведена постапка за стечај, ликвидација; 

# - доказ дека не е изречена мерка за безбедност -
забрана зЛ вршење на дејноста; 

- сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитетот; 

- гаранција во висина од 30% од вредноста на набав-
ката во вид на акцептен налог или банкарска гаранција, 
и 

* - горенаведените документи потребно е да бидат 
Доставени во оригинален примерок или доколку се фо~ 
токопирани да бидат завеани од страна на нотар. 

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

1.-Цена - : 30 
2. Начин и услови на плаќање 20 
3. Рок на испорака 20 
4: Гаранција 20 
5. Потрошувачка 10 

VI, РОКОВИ 
1. Рок на доставување на понудите е најдоцна 1-5 дена 

од објавуваното на повикот во средствата за јавно ин-
формирани. 

2. Отвораното на понудите ќе се изврши на ден 
25.03.2000 година ви 12,00 часот во просториите на Ми-
нистерството за труд и социјална политика - Сектор за 
население, популациона политика и општествена заш-
тита на децата во присуство на овластени претставници 
на понудувачите. 
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

L Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: Министерство за труд и социјална 
политика, ул. „Даме Груев44 бр. 4 - Скопје. 

2. Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок, како и оние понуди кои не ја содржат потреб-
ната документација, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 42 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки на Министерството за стопанство објавува 

Б А Р А Њ Е 
ЗА НАБАВКА СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

БР. 2/2000 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 2/2000 е Ми-
нистерството за стопанство, со седиште на ул. „И Ок-
томври44 бр. 9, Скопје. 
1.2. Предметот на набавката е: патничко возило. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на , 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со прибирање 
на Понуди согласно Законот за јавните набавки. 

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА 

2.1. Набавката се однесува за едно ново патничко во-
зило со бензински мотор до 1.400 см3 или дизел мотор 
до 1.900 см3 со стандардна опрема. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. , 
3.2. Понудата треба да ја содржи цената на набавката 
во денари, со посебно искажана царина. 
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3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите на 
плаќање. 
3.4. Понудата треба да го содржи рокот за извршување 
на поедина испорака од денот на цврстата порачка како 
и рокон за извршување на вкупната набавка. 
3.5. Понудата треба да има рок н4 важност. 
3.6. Понудата треба да го содржи името на производи-
телот и годината на производството на возилата. 
3.7. Понудите од странските понудувачи (документаци-
јата која се бара и комерцијалната понуда) треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Изјава дека понудувачот не е под стечај, односно лик-
видација, потпишана од одговорното лице на понудува-
чот и дека не е изречена мерка за безбедност - забрана 
за вршење дејност. 
4.1. "Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ската и економската способност соглано член 22 од 
Законот за јавните набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат документ за 
бонитет, не постар од 6 (шест) месеци, кој го издава 
институцијата за платен промет, а странските понуду-
вачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните 
набавки. 
Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оријиналот. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од здучатге наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки 
(оригинални документи или заверени копии верни на 
оригиналот) 
4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавните 
набавки: 
4.3.1. Понудувачот треба да достави референца листа 
за досегашни испораки. 
4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на Отворениот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

(согласно член 25 од Законот за јавните набавки). 
5.1. Цена на набавката 50 бода 
5.2. Начин и услови на плаќање 30 бода 
5.3. Рок на испорака 10 бода 
5.4. Постпроджани услу ги и поддршка 10 бода 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. { 
6.3. Рокот за доставувана на понудата е 8 дена од денот 
на објавувањето во последното средство за јавно ин-
формирање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса Министерство за стопанство за Ко-
мисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври44 бр. 9, 

1 91000 Скопје. 
6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавка 

Согласно член 10, член 14 и член 15 од Законот за 
Јавни набавки („€лужбен весник на РМ44 бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки во ЈП „Македонијапат" -
Скопје објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2000 
З А НАБАВКА НА МОТОРНИ МАСЛА, ХИДРА-
УЛИЧНИ МАСЛА, МАСЛА З А ДИФЕРЕНЦИ-
Ј А Л ^ МАСЛА З А АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧИ -
АТФ, МАСТ З А ПОДМАЧКУВАЊЕ, ТЕЧНОСТ З А 
СОПИРАЧКИ КАЈ ВОЗИЛА (ГЛИЦЕРИН), МА-
СЛА З А АСФАЛТОН БАЗИ (ТЕРМАНОЛ) 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 2/2000 е ЈП 
„Македонијапат" со седиште на ул. ,Даме Груев44 бр. 14 
Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е: 
а) моторни масла: 
- С А Е 1 5 40 (за дизел мотори) 14 ООО л 
- С А Е Т Д 1 5 ^ - 4 0 (за турбо дизел мотори) . . . ЗОООл 
б) хидраулични масти: 
- И С О 3 2 . 5000л 
- И С О 46 3500 л 
- И С О б в 4000л 
в) масла за диференцијал^ 
- Хипенол - САЕ 90 3200л 
г) масла за автоматски менувачи: 
- АТФ 2000 л 
д) маст за повеќенаменско подмачкување 
-Лист 2 ЗОООкцх. 
ѓ) течност за сопирачки кај возила 
- глицерин 600 л 
е) грејно масло за асфалтон бази: 
- Терманол 30 3 500л 

1.3. Материјалите што се предмет на овој отворен по-
вик треба да ги задоволуваат светските стандарди про-

- пишани за овој вид на производи., 
1.4. Материјалите да бидат испорачани во текот на 2000 
година во четири квартал а. Динамиката ќе биде соста-
вен дел на договорот. 
1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно член 15 и член 16 од Законот за јавните 
набавки („Сл. весник на РМ44 бр. 26/98). 

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

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за 

позициите од овој повик и вкупната цена на набав-
ката. 

2.3. Понудата треба да биде изразена во еди&ечна 
мерка „Л" (литри) испорачан материјал, до по-
дружниците, во ЈП „Македонијапат" во: „Скопје", 
„Автопат4\ ^Битола44, „Велес" и „Штип", а спрема 
диспозицијата која ќе биде составен дел од догово-
рот. I 

2.4. Вкупната единечна цена да биде изразена во денар-
ска вредност. 

2.5. Во вкупната единечна понудена цена треба да би-
дат вкалкулиран и сите трошоци на понудувачот од 
набавеа до испорака на материјалот вклучувајќи 
го чпиеното за набавка, транспорт до подруж-
ници, царина, даноци, давачки за патишта, осигу-
рувани и сите останати давачки кои би ја теретеле 
цената. 

2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе ѓо оп-
фати целокупниот обем на набавката или одредени 
делови од истата. 

2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање*. 
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Документот за бонитет треба да биде оригинален или 
заверена кол и ја верна на оригиналот. 
4.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција, (извод од судска евиденција). 
4 4. Доказ дека со правосилна'пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност 
(извод од судска евиденција). 
4 5 Претставниците на понудувачот треба да достават 
писмено овластување за учество во отворениот повик 
во согласност со член 29, став 2, од Законот за јавни 
набавки (непосредно пред отпочнување со отворениот 
повик). 
4.6. Атест во кој треба да се наведат бараните каракте-
ристики по стандардот МКЅ2. Ѕ2.240 од 1983 год. Ате-
стот да биде потврден од институција во Република 
Македонија. Атест на производителот не се прифаќа. 

5. ДОКАЗ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОИ 
ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 23, 
СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ 
ТРЕБА ДА ГИ ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

5.1. Список на главни испораки на стоки во последните 
3» години со количествата на испорачаната опрема и 
примачите. 

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
НАБАВУВАЧ 
6 1 Критериумите за избор на најповолен понудувач се 
во согласност со член 25 од Законот за јавните набавки 
и тоа: 

- Квалитет на производот поени 50 
- Цена .. . . .поени 30 
- Начин на плаќано поени 10 
- Техничка способност и досегашно искуство 
на понудувачот поени 10 
7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДАТА 
7.1. Рок за доставувано на понудите изнесува 15 дена од 
денот, на објавуваното на огласот на отворениот повик 
(вклучувајќи го и денот на објавуваното). 
7 2. Понудите кои ќе пристигнат по рокот на доставу-
вано ќе се сметаат како ненавремени и нема да бидат 
разгледувани. 
7.3. Понудите треба да бидат доставени на начин пропи-
шани со член 53 и 54 од Законот за јавните набавки. 
7.4. Понудувачите, во согласност со член 54, став 1, од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги до-
стават на начин пропишан со ч̂ лен 53 и 54 од Законот за 
јавните набавки. 
7.4. Пондувачитс, во согласност со член 54, став 1, од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги до-
стават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заведен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 
7.5. Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната придружна документација ќе се сметаат за некому 
плетни и нема да се разгледуваат. 
7.6. Понудите согласно член 52 од Законот за јавните 
набавки, можат да се достават преку пошта на адреса 
ул. „Даме Груев" бр. 14 Скопје или да се предадат во 
архивата на ЈП „Македонијапат44 Скопје (најдоцна до 
15,00 часот секој работен ден) или понудите да ги пре-
дадат на Комисијата за јавни набавки на самото место, 
но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отво-
рано на понудите. Јавното отворано на понудите ќе се 
изврши на 3.04.2000 год. (понеделник) во 12 часот, во 
просториите на ЈГ1 „Максдонијапат'4 - Скопје, (ул. 
„Даме Груев44 бр. 14, Скопје), VI кат, сала за соста-
ноци. 

7.7. Претставниците на понудувачите кои ќе присуству-
ваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за 
јавни набавки треба да и предадат писмено овластуваа 
од понудувачот. 

8. ТЕСТИРАЊЕ НА БОЈА 
8.1. На ден 10.04.2000 година во 11 часот ќе се изврши 
тестирање на боја на понудувачите во подружница „Би-
^ола'4 со количина од 150 кг. боја и соодветна потребна 
количина на разредувач и псрла спрема упатството за 
работа на понудувачот. 

ЈП ,.Македонијапат - Скопје 

Согласно член 10, 14 и 15 од Законот за Јавни на-
бавки („Сл. весник на РМ44 бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на ЈП „Ма*кедонијапат" - Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8/2000 
ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ 

ВОЗИЛА 

1. ОПНГЃИ ОДРЕДБИ: 
1.1 Набавувач по овој отворен повик бр. 10/99 е ЈП 
„Максдонијапат41 со седиште на ул. „Дамс Груев44 бр, 14 
Скопје. 
1.2. Предмет на набавката сѕ патнички моторни возила: 
- Лади Караван тип 21043 1,5 см 3 ор.5 
- Лада Самара 1,5 см3 бр.З 
-Лада Нива 1,6 см3 бр,2 
-Југо 55 1,1 см3 бр.5 
- Шкода Фслиција караван бр. 1 
1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно член 15 и член 16 од Законот за Ја*ни 
набавки („Сп.весник на РМ44 бр.26/98). 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавката или 
одделен дел од набавката). 
2.2. Поединечна цена за сите елементи од повикот и 
вкупна цена на понудата. 
2.3. Начин на плаќање. 
2.4. Рок и начин на испорака. 
2.5. Услови на гаранција на понудената опрема и во-
зила. 
2.6. Рок и важност на понудата. 
2.7. Упатство со технички карактеристики преведено 
на македонски јазик. 
2.8. Гаранција за квалитет на моторните возила и опре-
мата. 
2 9. Други комерцијални услови. 
• Понудувачите можат да достават понуда за предме-
тот на набавката во целост (за сите делови од набав-
ката) или само за одделните делови од набавката. 
3 ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-
ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИ* 
ЛОЖИ КОН ПОНУДАТА: 
3.1 Извод од судска регистрација на дејност. 
3.2 Документ за бонитет на понудувачот издаден од 
носителот на платен промет согласно со Правилникот 

» за содржина на документот за бонитет (^Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98; бр.55/98) и во согласност со член 
22 од Законот за јавни набавки, ако како понудувач се 
јави странско правно лице, бонитетот треба да има за-
должително превод на македонски јазик. Документот 
за бонитет треба да биде оригинален или заверена ко-
пија верна на оригиналот. 
3.3 Доказ дека не во стечај или во процес на ликвида-
ција (извод од судска евиденција). 
3.4 Доказ дека со правосилна пресуда, не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (из-
вод од судска евиденција). 
3.5 Претставниците на .понудувачот треба ла достават 
писмана 
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согласно член 29 стап 2 од Законот за Јавни набавки 
(непосредно пред отпочнувано со отворениот повик). 
4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОИ 
ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 23 СТАВ 1 
ОД ЗАКОНОТ З А ЈАВНИ НАБАВКИ, ТРЕБА ДА 
ГИ ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА: 
4.1. Список на главни испораки на стоки во последните 
3 години со количините на испорачаната опрема и при-
мачите. 
4.2. Доказ за техничка способност. 
5. КРИТЕРИУМ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН НА-
БАВУВАЧ: 
-Цена 50 поени 
- Начин на плаќано 40 поени 
- Рок на испорака 10 поени 
ЈП „Македонијапат" Скопје како набавувач има право 
во рамки на набавката да избере еден најповолен пону-
дувач за предметот на набавка во целост или Да избере 
за секој дел од набавката различен, односно посебен 
најповолен понудувач. 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДАТА: 

Рокот за доставување на понудите изнесува дена 
од денот на објавувањето на огласот на отворениот 
повик (вклучувајќи го и денот на објавуваното). 

Понудите кои ќе пристигнат по рокот на доставу-
вано ќе се сметаат како неблаговремсни и нема да 
бидат разгледувани 

Понудите 1рсба да бидат доставени на начин пропи-
шани со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 

Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Зако-
нот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во 
еден ориг инален примерок кој треба да биде заверен и 
потпишан од страна на одговорното лице на понудува-
чот. 

Понудите кои не ги содржал ситс податоци назна-
чени во огласот, односно кон кои не е приложена бара-
ната придружна документација ќе се сметаат/за неком-
плетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавни 
набавки, можат да се достават преку пошта на адреса 
улица ..Даме Груев" број 14, да се предадат во архивата 
на ЈП „Максдонијапат" Скопје (најдоцна до 15 часот 
секој работен ден) или понудите да ги предадат на Ко-
мисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до 
утврдениот ден и час на јавното отворано на понудите. 

Јавното отворано на понудите ќе се изврши на ден 
04.04.2000 год. (вторник), во 12 часот во просториите 
на ЈП „Максдонијапат" Скопје (ул „Даме Груев" бр.14, 
Скопје), 6 кат сала за состаноци. 

Претставниците на понудувачите кои ќе присуству-
ваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за 
јавни набавки треба да и предадат писмено овластување 
од Понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

1.4. Материјалот да биде испорачан сукцесивно во те-
кот на 2(КК) год. Со динамика која ќе биде дефинирана 
со договор. 
1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно член 16 од Законот за јавните набавки 
(„Сл.весник на РМ" бр.26/98). 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1 Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
2.2 Понудата треба да ги содржи единичнитс цени за 
позициите од Овој повик и вкупната цена на набавката. 
2.3 Понудата треба да биде изразена во единечна мерка 
„Т" (тони) испорачан материјал до подружниците во ЈП 
„Максдонијапат" во. .Скопје", „Битола' \ „Велес", 
„Штип", а спрема диснозицијата која ќе биде составен 
дел од договорот, 
2.4. Вкупната единична цена за битумен да биде изра-
зена во УСА долари. 
2.5 Во вкупната сдинична понудена цена треба да бидат 
вкалкулирани сите трошоци на понудувачот од набавка 
до испорака на материјалот вк^учувјќи го чиненото за 
набавка, транспорт до секцијата, царина, даноци, да-
вачки за патишта, осигурување и сите останати давачки 
кои би ја тсрстеле цената. 
2.6 Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати 
целокупниот обем на набавката или одредени количини 
од истата. 
2.7 Понудата треба да го содржи начинот на плаќано. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-
ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИ-
Л О Ж И КОН ПОНУДАТА: 
3.1. Понудувачот треба да достави докази за финанси-

с к а т а и економската способност согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки. 
Домашните понудувачи треба да приложат документ за 
бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а 
странските цонудувачи документ спрема став 3, член 22 
од Законот за јав^и набавки. 
Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 
3.2. Со понудата треба да се достави банкова гаранција 
во износ од 5% од вкупната вредност на понудата. 
3.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, погласно член 23 од Законот за јавни на-
бавки како и други докази - потврди и тоа: 
3.3.1. Доказ за техничка сособност за извршувано на 
предлогот на понудата* односно список на главни испо-
раки во последните три години, со износите, датумите и 
набавувачите. 
3.3.2. Гаранција за квалитет на производот. » 
3.4. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот 
не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 
и 2 од член 24 од Законот за јавшгНабавки. 
3.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат пи-
смено овластуваа за учество во јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ. 
4.1 Критериумите за избор на најповолен понудувач се 
во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки и 
тоа: 
- К в и н т е т на производот 40 поени 
- Цена 30 поени 
- Начин на плаќано 20 поени 
- Досегашно искуство на понудувачот 10'посни 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДАТА: 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавните набавки („Сл.весник на РМ" бр. 26/ 
98).( 



Стр 1068 - Бр 19 

5.2. Секој понудувач може да учествува само со, една 
понуда. 
5.3. Рок на доставувано на нонудите е најдоцна до денот 
н часот на јавното отворано. ~ 
5.4. Отвораното на понудите ќе се изврши на ден 
05 04 2000 РОД. (среда) во 12,000 часот во просториите 
на ЈГ1 „Македонијапат", ул. „Даме Груев44 бр. 14, 
Скопје во салата на VI кат. 
5.5 Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
од Отворениот повик, ка^о и оние кои не се изработени 
согласно Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ" 
бр 26/98), нема да се разгледуваат 

ЈП „МакедониЈапат44 - Скопје 

Врз основа на член 16 од Законот за јавните набавки 
(„Сл. весник на РМи бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 1/2000 

ЗА АДАПТАЦИЈА НА АДМИНИСТРАТИВЕН ДЕЛ 
И ЕКСТЕРИЕРНО (НАДВОРЕШНО) УРЕДУВАЊЕ 

НА ДВОРНО МЕСТО 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател на повикот е Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 
1.2. Предмет на отворениот повик е'адаптација на адми-
нистративен дел и екстериерно (надворешно) уреду-
вано на дворно место во Министерството за земјодел-* 
ство, шумарство и водостопанство. 
1.3. На тендерот може да се јави секое правно и фи-
зичко лице регистрирано за дејноста во согласност со 
повикот, а чие седиште е во Р. Македонија. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност 
со член 16 и 18 од законот за јавни набавки („Сп. весник 
на РМи бр. 26/98), 

ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи: , 
--име на Понудувачот; * 
- единечни цени по позиции и вкупна цена на понуфта, 
према тендерот, со засметан данок на промет и услуги и 
други давачки изразени во денари; 
- начин и рок на плаќање; 
- рок на изведувано на предметните работи, изразен во 
календарски денови; 
- рок на важност на понудата; 
- референц листа за досега изведени работи од ваков 
вид. 
2.2. Кон понудата, понудувачот* задолжително треба да 
ја приложи следнава придружна документација: 
- Извод од регистрацијата на дејноста; 
- Документ за бонитетот на понудувачот издаден од 
носителот на платниот промет согласно со Правилни-
кот за содржината на документот за бонитет ( Х л . вес-
ник на РМ44 бр. 32/98 и 55/98); учество во јавна набавка и 
- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвида-
ција (извод од судски регистар на претпријатија за пове-
дена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен 
суд; - - , 
- Доказ дека со правосилна понуда не му е изречена 
мерка на безбедност забрана на вршење дејност (извод 
од судска евиденција т Уверение од надлежен Основен 
суд - Оддел за прекршоци). 
Сите документи кои ја сочинуваат придружната доку-
ментација треба да бидат доставени во оригинален при-
мерок или како копија заверена од нотар/со исклучок 
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на изводот од регистрација на дејноста кој може да се 
достави како копија. 

3 ' 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ 
З.Т. При изборот на најповолен понудувач ќе се имаат 
предвид следните критериуми: 
-цена (60 поени); 
- начин и ркж на плаќање (20 поени); 
- рок на извршување на работите (20 поени); 

РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
4.1. Рок за доставување на понудите е 29.03.2000 го-
дина. • , 
4.2. Понудите и другата документација се доставуваат 
согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 
Понудите се испраќаат во затворен коверт кој содржи 
два запечатени коверти. 
Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај44, како и барано број 13. Тој 
не треба да содржи никаква ознака со која би можол да 
се идентификува понудувачот. Во средината на ковер-
тот треба да биде назначена адреса на набавувачот. ~ 
Првиот внатршеен коверт ја содржи придружната тех-
ничка документација и ја носи ознаката документаци-
ја44. 
Вториот внатрешен коверт ја содржи понудата и ја носи 
ознаката ^понуда44. 
Понудата се доставува по пошта или со лредавано во 
архивата на Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство (ул. ^Ленинова" бр. 2 - Скопје) 
со задача да се обезбедат докази за датумот на пону-
дата. 
4.3. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.4. Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5Л. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на ба-
рањето, нема да бидат разгледувани. 
5.2 Секој субјект може да учествува само со една по-
нуда, а во понудата не се дозволени варијанти, т.е. 
опции. 
5.3. Тендерската документација може да се подигне во 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 
5.4. Отворањето на понудите ќе се врши во присуство 
на понудувачите. 
5.5. Јавното отворање ќе се изврши на ден 30.03.2000 
година со почеток во 13,00 часот во просториите на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, ул. ^Ленинова" 2 - Скопје. 

Комисија за јавни набавки 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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ОГЛАСИ З А ПОВИКУВАЊЕ НА 
ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И 
НИВНИТЕ П Р А В Н И НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 33 и 135 од Законот за трансфор-
мацијарпретпријатијата со општествен капитал, Управ-
ниот одбор на ДОО „ Живи но комерц" - Штип, објавува 

О Г Л А С 
СО КОЈ СЕ УПАТУВА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРА-
НЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ. И, НИВНИТЕ 
ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ПОДНЕСАТ ПРИ-

ЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА 
1. ДОО „Живино комерц'4 - Штип започна постапка 

за довршување на остатокот на општествениот капитал 
во согласност со одредбите на Законот за транс({х)рма-
ција на претпријатијата со општествен капитал. 

2. Се повикуваат поранешните сопственици односно 
нивните правни наследници кои се државјани на Р. Ма-
кедонија да извршат најавување наѓ своето право на 
сопственост на имот што е во трајно користење на ДОО 
„Живино комерц" - Штип во рок од 60 дена од денот на 
објавувањето на огласот. 

3- Седшитето на ДОО „Живино комерц^4 - Штип е 
ул. „Рибник" бб, Штип. 

4. Своето побарување барателите да го достават 
истовремено до ДФС) „Живино комерц44 - Штип и Аген-
цијата за приватизација на Р. Македонија на образец 
што го пропишува агенцијата („Службен весник на 
РМ" бр. 3/94). 

ДОО „Живино комерц44 - Штип 
Претседател на Управен одбор, 

Стефаи Даскалов, с.р. 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 17 од Законит за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал „Македонија 
инвест" доо - Скопје, 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 23.02,2000 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лида ќе №ожат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
Македонија инвесг" доо - Скопје, ул. „Рајко Жинзи-
фов" бр. 44 - Скопје секој работен ден од 08 до 14 
часот. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
ПОС „А1рошт" е. Волково - Скопје секој работен ден 
од 08 до 14 часот. N 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ЛОС Модна 
конфекција „Бродчанка" - Македонски Брод 

^ О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 28.02.2000 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел, на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-

_ наат преку непосреден увид, во деловните гфостории на 
ЛОС Модна конфекција ^Бродчанка44 - Македонски 
Брод, ул. ^Маршал Тито44 бб секој работен ден од 08 до 
14 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал ЗРО „Де-
барски бањи" - Дебар 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 28.02.2000 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на прекрија-' 
тието, во согласност со Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден,увид, во деловните простории на 
ЗРО Дебарски Бањи" - Дебар, ул. „Осми Септември" 
бр. 9, секој работен ден од 08 до 14 часот. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страница 
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Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатието со општествен капитал ПОС Огро-
мни" е. Волково - Скопје 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, на седницата одржана на 28.02.2000 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, во согласност со Законот за трансформација на 
Претпријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на Претпријатието ќе се изврши 
со продажба на идеален дел на претпријатието. 

529. Закон за изменување на Законот за водите . 
530. Одлука за давање согласност на Статутот 

на Јавното претпријатие Македонска ра-
диотелевизија ^ 1007 

531. Одлука за именувана заменик на јавниот 
обвинител на Република Македонија 1007 

532. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Медицински центар - Гевгелија 1007 

533. Одлука за разрешување и именувана заме-
ник на член во Државната комисија за из-
бирачкиот список 1008 

534. Одлука за за давана согласност на одред-
бите на Статутарната * одлука за измену-
вање и дополнување на Статутот на Јав-
ната здравствена организација Завод за 
здравствена заштита - Прилеп 1008 

535. Одлука за давање концесија за вршена на 
детални геолошки истражаувања на нсме-
талната минералната суровина-мсрмеризи-
ран варовник на Друштвото за експлоата-
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ција и преработка на неметални руди 
„Димче Мирчев44 А.Д. Велес на локалите-
тот Венуле - 2, Велес 1008 

536. Одлука за давање концесија за користено 
на експлоатација на минералната суровина 
градежно-технички камен - мермери на 
„Урбан Инвест44 од Кавадарци .на лежиш-
тето „Јаребички камен44, кај е Дебриште, 
Кавадарци. 1008 

537. Одлука за за давање концесија за вршење 
на детални геолошки истражувала на не-
металната минералната суровина-бенто-
нити на ГЕЕЕМ Б^лоњ Франција (ОЕЕЕМ 
Вои1о§пе Ргапсе), на локалитетот Страцин 
- Руѓиици, Кратово 1009 

538. Одлука за за давање концесија за вршено 
на детални геолошки истражувања на, ми-
нералната суровина-украсен камен - мер-
мер на П.П. „Уни Гран Мер44 - Прилеп, на 
локалитетот „Рамнобор" - Мариово, оти-* 
тина Витолиште 1009 

539. Одлука за за давање концесија за вршено • 
^ на детални геолошки истражувања нр не-

металната минералната суровина - Ди-
етени на ГЕЕЕМ Булоњ Франција (СЕ-
ЕЕМ Вои1о^пс Ргапсе), на локалитетот 
Бол ковска и 'думовска река во атарот на 
селата Чумово и Прилепец- Прилеп 1010 

540. Одлука за Одлука за одземано на земјодел-
ско земјиште 1010 

541. Одлука за за давање согласност на Стату-
тот на Основното училиште „Никола Ка-
рев44 -Крушево . . . . . . 1010 

542. Одлука за Одлука за давање согласност на 
Статутот на Основното училиште „Петре 
Глигуроски44 - е. Костинци - Прилеп 1010 

543. Одлука за Одлука за основано на државно 
машинско учлиште во Скопје 1010 

544. Решение за разрешувапо и именувано 
член на Одборот за контрола на матери-
јал но-фи на нсиското работено на ЈП за 
просторни и урбанистички планови -
Скопје 1011 

545. Решение за разрешувапо и именувано 
член на Управниот одбор на АД за телеко-
муникации ^Македонски телекомуника-
ции44 во државна'сопственост - Скопје од 
редот на вработените 1011 

546. Решение за назначување помошник на ди-
ректорот на Царинската управа 111 

547. Решение за разрешувано од должноста по-
мошник на директорот на Фондот за здрав-
ствено осигурувало 1012 

548. Решение за назначување помошник на ди-
ректорот на Фондот за здравствено осигу-
рување 1012 

549. Решение за назначување советник на мини-
стерот за финансии .' 1012 

550. Решение за назначување советник на мини-
стерот за финансии . г 1012 

551. Решение за назначување советник на мини-
^ етерот за финансии 1012 

552 Решение за разрешувано од должноста со-
ветник на советник на министерот за труд и 
социјална политика . . . . 1012 

553. Решение' за назначување помошник на ми- / 
нистерот за образование . 1012 

554. Решение за назначување помошник на ми-
нистерот за образование 1013 

555 Решение за назначување советник на мини-
стерот за образование 1013 

556. Решение за именувано директор на Педа-
гошкиот завод на Македонија 1013 

557. Решение за разрсшувапо од должноста за-
меник на директорот на Педагошкиот за-
вод на Македонија 1013 

558. Решение за назначување помошник на ди-
ректорот на Педагошкиот завод на Маке-

\ донија . 1013 
559. Решение за назначување помошник на ми-

, нистерот за одбрана 1013 
560. Решение за назначување помошник на ми-

нистерот за одбрана . . . 1013 
561. Решение за назначување помошник на ми-

нистерот за одбрана 1014 
562. Решение за разрешување од должноста 

потсекретар во Министерството за од-
брана 1014 

563. Решение за назначување советник во Вла-
дата на Република Македонија 1014 

564. Решение за давано одобрение за издавање 
на долгорочни хартии од вредност 1014 

565 Правилник за содржината на барањето за 
издавано долгорочни хартии од вредност, 
по видови издавачи 1014 

566'. Правилник за содржината, на бараното за 
издавано краткорочни хартии од вредност . 1020 

567. Правилник за содржината на јавниот повик 
за запишување и купување хартии од вред-
ност, по видови на издавачи . . . . 1022 

568. Правилник за содржината на јавниот повик 
за запишувано и купување краткорочни 
хартии од вредност 1026 

569 Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У бр. 149/99 од 9 февруари 2000 година . . . 1027 

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

пресметување и плаќано на придонесот за 
пензиското и инвалидското осигурување на 
индивидуалните земјоделци за периодот ја-
нуари-март 2000 година 1028 

15 Одлука за изменување на Одлуката за утвр-
дувано на работните места ца кои стажот 
на осигурување се смета со зголемено тра-
ело-во рудниците за олово и цинк „Саса'\ 
„Злетово44 и „Тораница44 1028 

16. Одлука за изменувано на Одлуката за утвр-
дувано на работните места на кои стажот 
на осигурување се смета со зголемено тра-
ење во Фабриката ,,Иднина44 - Кратово . . . 1032 

17. Одлука за изменувано на одлуките за утвр-
дувано на работните места на кои стажот 
на осигурување се смета со зголемено тра-
ење во кожарско-преработувачката инду-
стрија * 1033 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
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