
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 23 јули 1999 
Скопје 

Број 46 Год. LV 

Аконтацијата за1999година изнесува 
7.500 денари• Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1340. 
Врз основа на член 19 од Законот за избирачкиот 

список и за избирачката легитимација („Службен вес-
ник на Република Македонија" број 49/96 и 9/98), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21 јули 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕ-
НОВИ И ЗАМЕНИЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗБИРАЧКИОТ 

СПИСОК 
I. Се разрешуваат досегашните претседател, заме-

ник на претседателот, членови и заменици на члено-
вите на Државната комисија за избирачкиот список и 
тоа: 

претседателот 
Трифун Трифуновски, 
заменик на претседателот 
Ангеле Стаменковски, 
членовите: 
Димитрие Трпевски, 
Мирјана Гошева, 
Иџет Мемети и 
Каролина Чукалиева, 
заменици на членовите: 
Љупчо Митревски, 
Панче Михајловски, 
Фикрет Муртезани и 

Љупчо Мешков. 
II. За претседател, заменик на претседателот, чле-

нови и заменици на членовите на Државната комисија 
за избирачкиот список се именуваат: 

1) претседател 
Љубе Стојановски, адвокат од Скопје 
заменик на претседателот 
Томе Димитровски, дипломиран правник од Битола, 
2) членови: 

Орде Стојановски, дипломиран правник, претсе-
давач на Советот на општина „Кисела Вода" - Скопје, 

Расим Мустафа, дипломиран правник од Скопје, 
Сотир Костов, дипломиран правник од Скопје, ди-

ректор на Правна служба во весникот „Нова Македо-
нија" и 

Трифун Трифуновски, секретар на Советот на опш-
тина „Карпош", 

заменици на членовите: 
Славица Јанкуловска, дипломиран правник, врабо-

тена во ЈП „Македонија пат", 
Иџет Мемети, дипломиран правник, републички со-

ветник во Владата на Република Македонија, 
Златко Пеовски, адвокат од Скопје и 
Александар Новаковски, адвокат од Скопје. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-3104/1 Претседател 

21 јули 1999 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

1341. 
Врз основа на член 142 став 2 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" број 40/90 
и „Службен весник на Република Македонија" број 63/ 
94 и 63/98), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21 јули 1999 година, донесе ( 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕ-
НИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА 
КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕД-

НИЦИ 
1. Од функцијата заменик на претседателот на Репу-

бличката комисија за односи со верските заедници се 
разрешува 

Славе Николовски - Катин. ? 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07- 3105/1 Претседател 

21 јули1999 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д~р Саво Климовски, с.р. 

1342. , 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 21 јули 
1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР „БОРИС КАНЧЕ-

СКИ" - ГОСТИВАР 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

стена организација Медицински центар „Борис Канче-
ски" - Гостивар, се избираат: 

Делче Ицков, заменик директор во ЈП за стопанису-
вање со станбен и деловен простор „Гостивар" - Гости-
вар, 

Томислав Стефановски, референт во Министер-
ството за одбрана - Подрачна единица - Гостивар, 

Муамед Таири, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Земри Елези, заменик на секретарот на Собранието 
на Република Македонија. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Медицински 
центар „Борис Канчески" - Гостивар. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-3106/1 

21 јули 1999 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д~р Саво Климовски, с.р. 
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1343. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 21 јули 
1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА „ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА" ЖЕЛЕЗАРА -

СКОПЈЕ 
. 1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

стена организација „Здравствена станица" Железара -
Скопје, се избираат: 

Владо Јаневски, доктор - хирург во ЈЗО Клинички 
центар - Скопје, 

Алексадар Пандов, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија, 

Решат Нагавци, заменик на директорот на Дирекци-
јата за државни стоковни резерви и 

Славица Грковска, асистент на Природно-матема-
тичкиот факултет во Скопје. 

2. Со влегувањето во хида на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација „Здрав-
ствена станица" Железара - Скопје. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-3107/1 Претседател 

21 јули 1999 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д_р Саво Климовски, с.р. 
1344. — — 

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 21 јули 
1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ 

ЗАБОЛУВАЊА ~ ОХРИД 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

стена организација Завод за превенција, лекување и 
рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања -
Охрид, се избираат: 

Стојан Вељановски, дипл. економист,. директор на 
подрачната единица при Министерството за финансии -
Охрид, 

- Стојка Маслова, лекар, специјалист - интерниот, 
сопственик на приватна ординација од Охрид, 

Славица Петровска, лекар - пулмолог во ЈЗО Меди-
цински центар - Охрид и 

Томе Дудан, лекар - интерниот во ЈЗО Медицински 
центар - Охрид. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
превенција, лекување и рехабилитација на кардиова-
скуларни заболувања - Охрид. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-3108/1 Претседател 
21 јули 1999 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
д~р Саво Климовски, с.р. 

1345. 
Врз основа на член 8 став 5 од Законот за сметковод-

ството („Службен весник на РМ" број 42/93,48/93,6/95, 
32/98 и 39/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.07,1999 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА КОНТ-
НИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ДРУШТВАТА 

ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Уредбата за контниот план и за билансите за 

друштвата за осигурување („Службен весник на РМ" 
бр. 43/95), називот на уредбата се менува и гласи: 

„Уредба за сметковниот план за осигурителните и 
реосигурителните друштва". 

Член 2 
Член 1 се менува и гласи: 
„Со оваа уредба се пропишува сметковниот план 

за субјектите кои вршат работи на осигурување, реоси-
гурување и други работи на осигурување на имоти и 
лица (во натамошниот текст: осигурителни и реосигу-
рителни друштва). 

Сметковниот план за осигурителните и реосигури-
телните друштва е составен дел на оваа уредба". 

Член 3 
Во член 2, зборовите: „конта во контниот план", се 

заменуваат со зборовите: „сметки во сметковниот 
план." 

Член 4 
Членовите 3, 4, 5 и 6 се бришат. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр 23-3744/1 Претседател на Владата 
20 јули 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1346. — — 

Врз основа на член 8 став 5 од Законот за сметковод-
ството („Службен весник на РМ" број 42/93, 48/93, 6/95, 
32/98 и 39/99), Владата на Република Македонија на 
седницата, одржана на 20.07.1999 година, донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ 

ЗА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 
Член 1 

Во Уредбата за контниот план и за билансите за 
банките и штедилниците („Службен весник на РМ" бр. 
43/95), називот на уредбата се менува и гласи: 

„Уредба за сметковниот план за банките, штедил-
ниците и други финансиски организации". 

Член 2 
Во член 1, во ред третти, зборот: „и", се заменува со 

запирка, во четвртиот ред, по заградата с<е додаваат 
зборовите: „и други финансиски организации", а во 
петтиот ред зборовите: „Контниот план за банките", се 
заменуваат со зборовите: „Сметковниот план за бан-
ките, штедилниците и други финансиски организации". 

Член 3 
Во член 2, зборовите: „конта во Контниот план", се 

заменуваат со зборовите: „сметки во сметковниот 
план". 
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Член 4 
Членовите 4, 5, 6 и 7 се бришат. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-3743/1 
20 јули 1999 година 

Скопје 

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

1347. 
Врз основа на член 169 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 80/93, 3/94,14/95,71/96 и 32/97), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 20 јули 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДО-

НИЈА 

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Статутарната одлука за изменување и дополну-
вање на Статутот на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија бр. 02-3186/2, доне-
сена на седницата на Управниот одбор на Фондот, на 
седницата одржана на 16 јули 1999 година. 

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

Бр. 23-3761/2 
20 јули 1999 година 

Скопје 

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

Број 17-196/2 
6 јули 1999 година 

Скопје 

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

1349. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 6 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛ-
НИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ" -

СКОПЈЕ 

1. Агим Шерифи, се разрешува од должноста член 
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржу-
вање и заштита на магистралните и регионалните па-
тишта „Македонијапат" - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за одржување и заштита на магистралните и реги-
оналните патишта „Македонијапат" - Скопје се име-
нува Шкелќим Илјази, студент. 

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

Број 17-197/3 
6 јули 1999 година 

Скопје 

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

1348. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 6 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО, ПРЕНЕСУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА „ЕЛЕКТРОСТОПАН-

СТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

1. Хамит Алиу, се разрешува од должноста член на 
Управниот одбор на Јавното претпријатие за производ-
ство, пренесување и дистрибуција на електрична енер-
гија „Електростопанство на Македонија" - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за производство, пренесувана и дистрибуција на 
електрична енергија „Електростопанство на Македо-
нија" - Скопје се именува Афет Селими, приватен сто-
панственик од Тетово. 

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

1350. 

Врз основа на член 666 од Законот за трговските 
друштва („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 28/%, 7/79, 21/98, 37/98, 63/98 и 39/99) и член 7 од 
Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за 
телекомуникации „Македонски телекомуникации" во 
Акционерско друштво во државна сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 65/97), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АД ЗА ТЕЛЕКОМУНИ-
КАЦИИ „МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ" 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 

1. Абдулади Вејсељи, се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на АД за телекомуникации 
„Македонски телекомуникации" во државна сопстве-
ност - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на АД за телекому-
никации „Македонски телекомуникации" во државна 
сопственост - Скопје се именува Исак Шерифи, апсол-
вент на Филозофскиот факултет. 

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

Број 17-406/2 
6 јули 1999 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 



Стр. 2394,- Бр. 46 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 23 јули 1999 

1351. 
Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), а во врска со член 86 став 1 и 2 од 
Уредбата за организирање, подготвување и извршу-
вање на активностите и задачите на цивилната заштита 
во воена состојба и за формирање и подготвување на 
единиците и штабовите на цивилната заштита („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 51/92), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА КОМАН-
ДАНТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА 

ЗАШТИТА 

1. Никола Костески, се разрешува од должноста ко-
мандант на Републичкиот штаб за цивилна заштита, 
поради заминување на друга должност. 

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

Број 17-729/2 Претседател на Владата 
6 јули 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1352. — 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 6 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕ-

ЛЕЗНИЦИ - СКОПЈЕ 

1. Орхан Ќамили, се разрешува од должноста член 
на Управниот одбор на Јавното претпријатие Македон> 
ски железници - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие Македонски железници - Скопје се именува На- ' 
микќемал Мустафа, професор во Гимназијата „Кирил 
Пејчиновиќ" - Тетово. 

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

Број 17-768/8 Претседател на Владата 
6 јули 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1353. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана на 6 јули 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУ-

РАТА „МАРКО ЦЕПЕНКОВ" - ПРИЛЕП 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Домот на културата „Марко Цепенков" - Прилеп се 
именуваат: 

а) за претседател: 
- Петар Тренкоски, организатор во Домот; 
б) за членови: 
- Василе Димески, в.д. директор на Градската би-

блиотека „Борка Талески" - Прилеп; 
- Илија Ристески, директор на Заводот за заштита 

на спомениците на културата, природните реткости и 
музеј - Прилеп. 

- Деан Костоски, машински техничар. 
Од редот на вработените на Домот 
- Светлана Дукоска, одговорен во галерија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-3271/2 Претседател на Владата 
6 јули 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1354. _ _ _ 

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 
од Законот за културата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 јули'1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУ-

РАТА „АЦО ЃОРЧЕВ" - НЕГОТИНО 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Домот на културата „Ацо Ѓорчев" - Неготино се име-
нуваат: 

а) за претседател: 
~ Влатко Матоски, професор; 
б) за членови: 
- Душан Водасов, професор; 
- Ристо Велков, професор. 
Од редот на вработените на Домот 
- Благој Шалев, киноапаратер; 
- Горан Димов, киноапаратер. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-3272/2 Претседател на Владата 
6 јули 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1355. 
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 Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕ-
КРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1. Се разрешува Ристо Кратовски, од должноста 
потсекретар во Министерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

Бр. 17-3276/2 Претседател на Владата 
6 јули 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1356. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 јули 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУ-

РАТА „КРСТЕ МИСИРКОВ" - СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Домот на културата „Крсте Мисирков" ~ Свети Николе 
се именуваат: 

а) за претседател: 
- Весна Апостолова, даил. економист; 
б) за членови: 
- Дејан Коцев, апсолвент на Правниот факултет -

Скопје; 
- Слободан Анчев, дипл. правник. 
Од редот на вработените 
Анита Петровска - Трајчева, дипл. економист; 
- Ангел Банов, организатор на работа. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-3281/2 
6 јули 1999 година 

Скопје 

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

1358. 
Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), а во врска со член 86 став 1 и 2 од 
Уредбата за организирање, подготвување и извршу-
вање на активностите и задачите на цивилната заштита 
во воена состојба и за формирање и подготвување на 
единиците и штабовите на цивилната заштита („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 31/92), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 6 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМАНДАНТ НА РЕПУБЛИ-

ЧКИОТ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

1. За командант на Републичкиот штаб за цивилна 
заштита се именува Ѓорѓи Христовски, потсекретар во 
Министерството за одбрана. 

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

Број 17-3300/2 
6 јули 1999 година 

Скопје 

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

1357. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 јули 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗООЛОШКАТА ГРА-

ДИНА „СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Зоолошката градина „Скопје" - Скопје се именуваат:, 

а) за претседател: 
- Вера Петровска, сметководител; 
б) за членови: 

- Васил Гамовски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија; 

- Владимир Забијакин, дипл. биолог во пензија; 
- Слободан Петрески, новинар во весникот „Нова 

Македонија". 
Од редот на вработените на Зоолошката градина 
- Благојче Блажевски, благајник - комерцијална. 

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

Бр. 17-3287/2 
6 јули 1999 година 

Скопје 

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

1359. — 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 јули 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУ-

РАТА „БЕЛИ МУГРИ" - КОЧАНИ 
1. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Домот на културата „Бели мугри" - Кочани се имену-
ваат: 

а) за претседател 
- Драги Јакимов; 
б) за членови: 
- Илија Захариев; . 
- Љубинка Давидовска. 
Од редот на вработените 
- Вита Ковачева; 
- Димче Спасов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репблика 
Македонија". 

Број 17- 3342/2 Претседател на Владата 
6 јули 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгревски, с.р. 

1360. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 јули 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДЕТСКИОТ КУЛТУ-

РЕН ЦЕНТАР „КАРПОШ" - СКОПЈЕ 
1: За претседател и членови на Управниот одбор на 

Детскиот културен центар „Карпош" - Скопје се име-
нуваат: 
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а) за претседател 
- Виолета Миленовска, директор на ОУ „Ацо Шо-

пов" - н. Радишани - Скопје 
б) за членови: 
- Ели Маказлиева, главен и одговорен уредник на 

„Просветив дело" - Скопје 
- Снежана Јовановска, туристички работник во ТА 

„Орфеј" - Скопје. 
Од редот на вработените на Центарот 
- Елена Старелова, програмски раководител; 
- Томислав Таневски, музички раководител. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу 

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репблика 
Македонија". 

Број 17-3343/3 
6 јули 1999 година 

Скопје 

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

- Горан Петров, началник на подрачната единица на 
Министерството за урбанизам и градежништво - Велес. 

Од редот на вработените на Театарот 
- Зорица Ланчиќ, актер. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 17-3302/2 
6 јули 1999 година 

Скопје 

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

1361. _ 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 јули 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШ-
ТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, 

ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Заводот за заштита на спомениците на културата, при-
родните реткости и Музеј - Прилеп се именуваат: 

а) за претседател 
- Љубица Ристеска, секретар на Заводот; 
б) за членови: 
- Љупчо Боцески, дипл.инж.арх. - претседател на 

Друштвото на архитектите - Прилеп; 
- Василе Димески, в.д. директор на Градската би-

блиотека „Борка Талески" - Прилеп; 
- Марјан Чакмакоски, в.д. директор на Народниот 

театар „Војдан Чернодрински" - Прилеп. 
Од редот на вработените 
- Ацо Миркоски, кустос - археолог во Заводот. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 17-3346/2 Претседател на Владата 
6 јули 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

136± — — 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 јули 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ ТЕ-

АТАР „ГОРДАН Х.К. - ЏИНОТ" - ВЕЛЕС 
1. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Народниот театар „Јордан Х.К. - Џинот" - Велес се 
именуваат: 

а) за претседател 
- Младен Крстевски, актер; 
б) за членови: 
- Нада Алексоска, подрачен претставник на Мини-

стерството за образование - Велес; 
- Владимир Гравчев, генерален директор на АД 

„Порцеланка" - Велес; 

1363. 
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 Македонка" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТОПАНСКИ 

НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ ПОДРАЧЈА 
1. За помошник на директорот на Агенцијата за 

стопански недоволно развиени подрачја се назначува 
Мирослав Ризински, дипл. градежен инженер. 

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

Број 17-3437/2 
6 јули 1999 година 

Скопје 

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

1364. 
Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА СЕКРЕТАРОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува Иџет Мемети од должноста заме-
ник на секретарот на Владата на Република Македо-
нија, поради заминување на друга должност. 

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

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

Број 17-3454/3 
6 јули 1999 година 

Скопје 

1365. _ _ _ _ _ 
Врз основа на член 158 став 3 и 4 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 6 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За републички советник во Владата на Република 

Македонија се именува Иџет Мемети, досегашен заме-
ник на секретарот на Владата на Република Македо-
нија. 

2. Именуваниот се распоредува на извршување ра-
бота и задачи во Кабинетот на секретарот на Владата. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

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

Број 17-3454/2 
6 јули 1999 година 

Скопје 
1366. ——— -

Врз основа на член 18 од Деловникот за работа на 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 20/95), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 6 јули 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ 

НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За заменик на секретарот на Владата на Репу-
блика Македонија се именува Аљиљ Сулемани, дипл. 
правник. 

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

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

Број 17-3483/1 
6 јули 1999 година 

Скопје 
1367. _ _ _ _ _ 

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 Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 6 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТА-
РОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 
1. За помошник на секретарот на Владата на Репу-

блика Македонија се назначува Арбен Гоља, адвокат. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 17-3485/1 
6 јули 1999 година 

Скопје 

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

1368. — 
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 Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТОПАНСКИ НЕДО-, 

ВОЛНО РАЗВИЕНИ ПОДРАЧЈА 

1369. 
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 Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУ-

МАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1. Се разрешува Шериф Мемети од должноста по-
мошник на министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

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

Број 17-3503/2 
6 јули 1999 година 

Скопје 

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

1370. ~~ ~~ — 

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 Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-

СТОПАНСТВО 

1. За помошник на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство се назначува Абдилгафар 
Синани, дипл. инженер за земјоделство. 

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

Број 17-3504/2 
§ 6 јули 1999 година 

Скопје 

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

1371. 
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 Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУ-

МАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1. За помошник на директорот на Агенцијата за 
стопански недоволно развиени подрачја се назначува 
м-р Идриз Ковачи, дипл. економист. 

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

Број 17-3502/2 
6 јули 1999 година 

Скопје 

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

1. Се разрешува м-р Александар Трендафилов од 
должноста помошник на министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

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

Број 17-3505/2 
6 јули 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1372. 
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 Македонка" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 6 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-

СТОПАНСТВО 
1. За помошник на министерот за земјоделство, шу-

марство и водостопанство се назначува м-р Љупчо Не-
сторовски, асистент на Шумарскиот факултет во 
Скопје. 

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

Број 17-3506/2 Претседател на Владата 
6 јули 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1373. 

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 Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 јули 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

1. За помошник на министерот за образование се 
назначува Насуф Синани, дипл. машински инженер. 

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

Број 17-3507/2 Претседател на Владата 
6 јули 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1374. 
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 Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За потсекретар во Министерството за здравство 
се назначува Киро Салвани, доктор на медицина, на-
чалник на Диспанзерот за училишна медицина во Поли-
клиника Чаир - Скопје. 

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

Број 17-3508/2 Претседател на Владата 
6 јули 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1375. 
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 Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6 јули 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА РАЗВОЈ 

1. За советник на министерот за развој се назначува 
Неџати Зилбеари, дипл. инженер архитект. 

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

Број 17-3509/2 Претседател на Владата 
6 јули 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1376. 
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 Македонка" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на 6 јули 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА РАЗВОЈ 

1. За советник на министерот за развој се назначува 
Славчо Јовановски, дипл. правник. 

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

Број 17-3600/1 Претседател на Владата 
6 јули 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1377. 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија на седницата одр-
жана на 6 јули 1999 година, донесе 

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

РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ШУМАРСТВО 

1. Се разрешува Горјан Велјановски од должноста 
главен републички инспектор за шумарство. 

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

Број 17-3601/2 Претседател на Владата 
6 јули 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје 1 Љубчо Георгиевски, с.р. 

1378. 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 6 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИН-

СПЕКТОР ЗА ШУМАРСТВО 

1. За главен републички инспектор за шумарство се 
именува Анѓеле Спировски, досегашен републички шу-
марски инспектор во Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство - ПЕ „Кисела Вода" -
Скопје. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр/17-3602/2 
6 јули 1999 година 

Скопје 

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

1379. 
Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО. 
-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО, ПРЕНЕСУВАЊЕ И ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА „ЕЛЕКТРО-

СТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

1. Афет Селими се разрешува од должноста член на 
Одборот за контрола на материјално-финансиското ра-
ботење на ЈП за производство, пренесување и дистри-
буција на електрична енергија „Електростопанство на 
Македонија" - Скопје, поради заминување на друга 
должност. 

2. За член на Одборот за контрола на материјално-
-финансиското работење на ЈП за производство, прене-
сување и дистрибуција на електрична енергија „Елек-
тростопанство на Македонија" - Скопје, се именува 
Исмет Исманли, професор во Центарот за средно насо-
чена образование „Злате Малакоски" - Гостивар. 

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

Бр. 17-1452/2 
13 јули 1999 година 

Скопје 

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

Бр. 17-3622/2 
13 јули 1999 година 

Скопје 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА 

1.Се разрешува Оливера Цветановска, од должно-
ста советник на министерот за трговија поради замину-
вање на друга должност. 

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

Бр. 17-3623/3 
13 јули 1999 година 

Скопје 

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

1382. 
Врз основа на член 153 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 13 јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРГОВИЈА 
1.Се разрешува Светлана Јаневска, од должноста 

советник на министерот за трговија, поради замину-
вање на друга должност. 

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

1380. 
Врз основа на член 153 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 13 јули 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРГОВИЈА 

1. За советник на министерот за трговија се назна-
чува Маја Лазарова, досегашен самостоен советник во 
Министерството за трговија. 

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

1381. 
Врз основа на член 153 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 13 јули 1999 година, донесе 

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

Бр. 17-3623/4 
13 јули 1999 година 

Скопје 
1383. ~ — 

Врз основа на член 153 од Законот за органите на 
управата (^Службен весник на СРМ" бр.40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонка, на седницата одр-
жана на 13 јули 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРГОВИЈА 
1. За помошник на министерот за трговија се назна-

чува Оливера Цветановска, досегашен советник на ми-
нистерот за трговија. 

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

Број 17-3623/5 
13 јули 1999 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

1384. 
Врз основа на член 153 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр .40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 13 јули 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРГОВИЈА 

1. За помошник на министерот за трговија се назна-
чува Светлана Јаневска, досегашен советник на мини-
стерот за трговија. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Број 17-3623/6 
13 јули 1999 година 

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

1385. 
Врз основа на член 153 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр.40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 13 јули 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРГОВИЈА 

1. За советник на министерот за трговија се назна-
чува Александар Дамјаноски, комерцијален референт 
во АД „Караорман" - Скопје. 

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

Број 17-3653/2 
13 јули 1999 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Број 17-3662/2 
13 јули 1999 година 

Скопје 
1387. 

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

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

Број 17-3725/1 
13 јули 1999 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

1388. 
Врз основа на член 7 од Одлуката за основање на 

Служба за општи и заеднички работи на Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 37/98 и 45/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13 јули 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За директор на Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија се име-
нува Никола Илиев, заменик на директорот на Служ-
бата. 

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

1386. 
Врз основа на член 7 од Одлуката за основање на 

Служба за општи и заеднички работи на Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 37/98 и 45/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13 јули 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РА-
БОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 
1. Ѓорѓе Костов се разрешува од должноста дирек-

тор на Службата за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија. 

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

Број 17-3726/1 
13 јули 1999 година 

Скопје 

1389. 

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

Врз основа на член 10 од Законот за контрола на 
квалитетот на земјоделските и прехранбените произ-
води во надворешно-трговскиот промет („Службен вес-
ник на РМ", бр. 5/98 и 13/99), министерот за трговија 
донесе 

/ 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. СЕ ОВЛАСТУВА Јавната научна установа Земјо-
делски институт - Скопје, да врши контрола на квали-
тетот на вино, шира, оцет и јаки алкохолни пијалоци 
наменети за извоз. 

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

Министер, 
Николи Груевски, с.р. 

Врз основа на член 29 став 3 од Одлуката за осно-
вање на Служба за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 37/98 и 45/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 13 
јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И 
ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Никола Илиев се разрешува од должноста заме-
ник на директорот на Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија, поради 
заминување на друга должност. 

Бр. 08-1967/1 
11 мај 1999 година 

Скопје 
1390. — 

Врз основа на член 10 од Законот за контрола на 
квалитетот на земјоделските и прехранбените произ-
води во надворешно-трговскиот промет („Службен вес-
ник на РМ", бр. 5/98 и 13/99), министерот за трговија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. СЕ ОВЛАСТУВА Јавната научна установа Ин-
ститут за тутун - Прилеп, да врши контрола на квали-
тетот на тутун во лист и режен тутун наменет за извоз. 

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

Бр. 08-1966/1 
11 мај 1999 година 

Скопје 

Министер, 
Никола Груевски, с.р. 
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1391. 
Врз основа на член 10 од Законот за контрола на 

квалитетот на земјоделските и прехранбените произ-
води во надворешно-трговскиот промет („Службен вес-
ник на РМ", бр. 5/98 и 13/99), министерот за трговија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. СЕ ОВЛАСТУВА „Каргоинспект" ДОО Скопје, 
да врши контрола на квалитетот на јагнешко месо (ра-
зладено и смрзнато), конзерви од месо, конзервиран 
зеленчук и овошје и вишна наменети за извоз. 

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

Бр. 08-1965/1 Министер, 
11 мај 1999 година Николи Груевски, с.р. 

. 
Скопје 

И С П Р А В К А 

Во Наредбата за уплата на средствата на солидарно-
ста, објавена во „Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 42/99, се врши следната исправка: 

Во точката 1., четврти ред, по зборот „за" треба да 
стои: „1997,1998 и". 

Министер за финансии, 
м-р Борис Стојменов, с.р. 

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

13. 
Врз основа на член 163 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ" бр. 80/ 
93, 3/94, 14/95, 71/96 и 37/97), а во врска со ставот 6 од 
членот 77 од Статутот на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен вес-
ник на РМ" бр. 50/94 и 34/95), Управниот одбор на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 16.7.1999 го-
дина, донесе 

С Т А Т У Т А Р Н А О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Статутот на Фондот на пензиското и инвалид-

ското осигурување на Македонија („Сл. весник на РМ" 
бр. 50/94 и 34/95) по членот 13 се додаваат два нови 
члена 13-а и 13-6 кои гласат: 

„Член 13-а 

Директорот на Фондот има заменик. 
Заменикот на директорот го именува Управниот од-

бор. 
За заменик директор може да биде именувано лице 

кое покрај 'општите услови пропишани со Законот за 
работни односи ги исполнува и следните услови: 

- да има висока стручна спрема од правна или еко-
номска насока; и 

- да има најмалку шест години работно искуство по 
дипломирањето. 

Член 13-6 
Заменикот на директорот го заменува директорот 

на Фондот за време на негово , отсуство од работа, или 
спреченост за работа. 

Заменикот на директорот во рамките на своите 
права и обврски врши и одредени раководни должно-
сти, а особено учествува: 

- во подготовките на предлог-програмата за работа 
и нејзиното спроведување; 

- во донесувањето на актите на Фондот; 
- во организирањето и обезбедувањето законито и 

ефикасно извршување на работите од надлежност на 
Фондот; 

- во извршувањето на донесените одлуки, насоки, 
заклучоци и сл. донесени од Управниот одбор на 
Фондот; 

- во донесувањето појаснувања заради обезбедување 
законито, ефикасно и еднообразно применување на 
прописите во надлежност на Фондот; 

- во организирањето и координирањето на работата 
на стручниот колегиум на директорот и работата на 
вработените во Стручната служба на Фондот. 

Заменикот на директорот врши и други работи за 
кои ќе биде задолжен и овластен од директорот на 
Фондот." 

Член 2 
Во член 14 последниот став се брише. 

Член 3 
Оваа статутарна одлука ќе се објави во „Службен 

весник на Република Македонија" по давањето соглас-
ност од Владата на Република Македонија. 

Член 4 
Оваа статутарна одлука влегува во сила по објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 02-3186/1 Претседател 
16 јули 1999 година на Управниот одбор, 

Скопје д-р Марика Јорданова, с.р. 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 

сопственост по тужбата на тужителите Марица Мар-
ковиќ од Тетово ул."145" бр.7 и Атанас Нацевски од 
Тетово ул."Тодор Циповски Мерџан" бр.98, против 
тужениот Благоја Нацевиќ со' непозната адреса во 
странство. Вредност на спорот 100.000,00 денари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот да се јави во Основниот суд во Те-
тово или постави свој полномошник кој ќе ги штити 
неговите права и интереси до правосилното окончу-
вање на спорот. Во спротивно судот преку Центарот 
за социјална работа во Тетово ќе му постави привре-
мен старател кој ќе ги штити неговите права и инте-
реси. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.579/99. (25271) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1788/98, на регистарска влошка бр. 03002496?-3-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со 
одредбите од ЗТД на Друштво за трговија, земјоделие и 
производство „ПОЛЕН-95С" Стојан и Трајко ДОО 
увоз-извоз ул. „Миро Карага" б•б. - Пробиштип. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 
01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.30, 01.41, 01.41/3, 
01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 15.91, 15.98, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35 , 51.36, 51.37, 51.39, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23 , 52.24, 52.25, 52.26, 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, 
52.50, 52.61, 52.62, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

Застапник во внатрешно и надворешно-трговскиот 
промет е Стојанова Анета од Пробиштип со неограни-
чени овластувања. 

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. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1788/98. (21906) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
3042/98, на регистарска влошка бр. 03003750?-3-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето со ЗТД на Друштво за трговија и услуги 
„ДОЛАР" увоз-извоз ДОО ул. „Киро Абрашев" бр. 10 
- Струмица. 

Дејности! 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.46, 52.47, 52.48, 
52:62 , 52.72, 50.10, 5030/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.24, 
51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 
51.70, 74.84, 63.40, 55.11, 55.12, 55.40, 55.52, 18.21, 
18.22, 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.23, 01.24, 01.25, 50.20, 
93.01, 65.12/3, 93.01, 74.12, 74.13, 74.14, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со Грција и Бугарија, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, комисиона продажба, застапување 
странски фирми, меѓународна шпедиција. 

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

За обврските спрема трети лица друштвото одго-
вара со сиот свој имот. 

Управител на друштвото е Ацо Димитриев од Стру-
мица со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 3042/98. (21907) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
3105/98, на регистарска влошка бр. 03003823?-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето на Друштво за трговија, производство и 
услуги „БАЗЕ" ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Ристо Ќурчи-
ев" бр. 8/20 - Стру мица. 

Основач-содружиик е Митев Тимчо од Струмица ул. 
„Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 61. 

Содружникот не одговара за обврските на друш-
твото. 

Во.гтравниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка. ж 

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

Управител со неограничени овластувања и застап-
ник во надворешно-трговскиот промет со неограничени 
овластувања е Митев Тимчо. 

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 
15.85 , 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 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, 51.46, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 
51.70 , 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен транспорт на стоки и патници, .реекспорт, 
малограничен промет, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 3105/98. (21908) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 
2383/98, на регистарска влошка бр. 030030917-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето на јавното трговско друштво за производ-
ство, трговија и услуги „ВАЛ-САН" Каров Душко и др. 
јтд Кочани, ул. „Скопска" бр. 81. 

Основачи се Каров Душко и Каров Ане од Кочани. 
Дејности: 15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 15.89, 18.22, 

18.24, 20.10/1, 20.30,20.1, 36.11,36.12,36.13, 36.14,50.10, 
50.30, 50.40, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 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, 52.24, 52.25, 
52.2ѕ6, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45 , 52.46, 52.47, 
52.62, 52.63, 52.72, 55.30, 60.22, 60.24, 93.05. 

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

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

За обврските спрема трети лица друштвото одго-
вара неограничено со целиот свој имот солидарно двај-
цата содружници. 

Лице овластено за застапување е Каров Душко, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 2383/98. (21872) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 
2384/98, на регистарска влошка бр. 03003092?-1-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето на јавното трговско друштво за производ-
ство, трговија, услуги и угостителство „КАТМЕР" Кат-
меров Ѓорѓи и др. јтд. Кочани, ул. „Рајко Жинзифов" 
бр. 12. 

Основачи се Катмеров Ѓорѓи и и Катмерова Вален-
тина од Кочани. 

Дејности: 15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 15.89, 18.22, 
18.24,20.10/1, 20.30, 20.1,36.11,36.12,36.13, 36.14,50.10, 
50.30, 50.40, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 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, 52.24, 52.25, 
52.2ѕ6, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.62, 52.63, 52.72, 55.30, 60.22, 60.24, 93.05. 

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

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

За обврските спрема трети лица друштвото одго-
вара неограничено со целиот свој имот солидарно двај-
цата содружници. 

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

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 2384/98. (21873) 



23 јули 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА Р>ЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 46-Стр. 2379 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С•О.бр. 
55/99 од 08.VI.1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 
39, се запишува подружница во РМ на странската орга-
низација ЦЕСВИ - Соработка и развој, со седиште во 
Бергамо - Италија. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција ЦЕСВИ - Соработка и развој е во Скопје, ул. 
"Климент Охридски" бр. 15/1 -13. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација ЦЕСВИ - Соработка и раз-
вој од Италија во Република Македонија е г-дин Ер-
мест Фриџерио - италијански државјанин. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација ЦЕСВИ - Соработка и развој 
во РМ ќе се однесува на имплементирање на проектот 
ЕЦХО (Хуманитарна канцеларија на европската кан-
целарија) кој проект предвидува дистрибуција на 
16.000 комплети за деца кои се состојат од два дела и 
тоа горен дел вентијакна и долен дел панталони за де-
ца на возраст од 4-16 год. и истите се наменети за деца 
згрижени во семејствата во РМ како и децата бегалци 
од Косово сместени во камповите на Македонија. 

Подружницата на странската организација стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 08.06.1999 год. чија дејност ќе се заврши во рок од 3 
месеци односно од 08.09.1999 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24658) 

\ 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 

23/99 од 17. VI. 1999 година, го запиша следното: 
I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 

42, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Ленд О*Лејкс Инк. Проект 
"Маркетинг активности на Македонскиот Агробиз-
нис" со седиште во Минесота - САД. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Ленд О'Лејкс Инк. проект "Маркетинг активности 
на Македонскиот Агробизнис" е во Скопје, ул. Кеј 
ГТЦ. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација Ленд О' Леј ќе Инк.проект 
"Маркетинг активности на Македонскиот Агробиз-
нис" од САД во Република Македонија е г-дин Џон 
Маккиллоп - државјанин на САД. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Ленд 0'Лејкс Инк.проект 
"Маркетинг активности на Македонскиот Агробиз-
нис" во РМ ќе се однесува на реализација на два проек-
та и тоа проект за развој на производството и пласман 
на млекарски производи и подобрување на сточар-
ството, подигање на нивото на квалитетот на произ-
водот како и начин на неговото производство во пог-
лед на хигиенско-технички услови и проект за марке-
тинг во агробизнисот во Македонија за актуелизира-
а т на македонската популација да купува производи 
од домашно потекло со цел да се зголеми профитабил-
н о с т на Македонските компании. 

Подружницата на странската организација Ленд 
0'Лејкс Инк.проеку "Маркетинг активности на Маке-
донскиот Агробизнис" стекнува својство на правно ли-
це и може да започне со работа од 17.06.1999 година и 

ќе трае до завршувањето на потребата од нејзиното 
делување во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24659) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 
64/99 од 18. VII.1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 
43, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Фондација Медитеранска 
Лабораторија, со седиште во Неапол од Италија. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Фондација Медитеранска Лабораторија е во 
Скопје, ул. "Градски ѕид" блок 3/11. 

Лица кои се овластени да ја застапуваат подруж-
ницата на странската организација Фондација Медите-
ранска Лабораторија од Италија во Република Маке-
донија се: проф.Наум Китановски, д-р Никола Нику-
шев и арх.Бдагоја Бојчин - државјани на Република 
Македонија. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Фондација Медитеранска Ла-
бораторија во Република Македонија ќе се однесува за 
запишување и унапредување и валоризирање на неш-
тата од уметнички и историски интерес, заштитување 
на природата и животната средина, да се открива и ва-
лоризира медитеранската култура, помагање на дија-
логот и конструктивно натпреварување на младите во 
медитеранскиот простор како и воспоставување одно-
си во Европската унија и други меѓународни институ-
ции. 

Подружницата на странската фондација Медитеран-
ска Лабораторија стекнува својство на правно лице и 
може да започне со работа од 18.06.1999 година, и ќе 
трае до завршување на потребата од нејзиното делува-
ње во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. ' (24660) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
502/99 од 01.VII. 1999 година, го запиша следното: 

I. Барањето за промена на име на Адвентистичка 
добротворна служба А ДР А - Македонија, во Адвен-
тистичко добротворно здружение АДРА, се уважува. 

II. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Адвентистичко добротворно здру-
жение АДРА, со скратено име АДРА, со седиште во 
Скопје, со својство на правно лице од 30.09.1993 год. се 
во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

III. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
349, се запишува здружението на граѓани Адвентис-
тичко добротворно здружение АДРА, Скопје, ул. "Пе-
тар Поп Арсов" бр. 25, кое го застапува неговиот прет-
седател Ѓорѓи Трајковски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24661) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 
60/99 од 01.VII. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 
46, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Група на граѓани волон-
тери - Г.В.Ц., со седиште во Болоња - Италија. 
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Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Група на граѓани волонтери - Г.В.Ц. е во Скопје, 
ул. "Луј Пастер" бр. 19. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација Група на граѓани волон-
тери - Г.В.Ц. од Италија во Република Македонија е г-
ѓа Милена Ѕулианело - италијански државјанин. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Група на граѓани волонтери -
Г.В.Ц. во Република Македонија ќе се однесува на 
реактивирање на програмите за реконструкција како и 
дистрибуција наменета за училишни установи, дистри-
буција за помош во храна на фамилии во Република 
Македонија како и програми за образование и обука 
за училиштата. 

Подружницата на странската организација Група на 
граѓани волонтери - Г.В.Ц. стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 01.07.1999 год. 
и ќе трае до завршување на потребата од нејзиното де-
лување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24662) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 
59/99 од 30.VI.1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 
45, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Едукација во Источна Ев-
ропа, со седиште во држава Тенеси, САД. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Едукација во Источна Европа е во Скопје, ул. 
"Лондонска" бб, Трговски центар Македонски рако-
творба локал 33. 

Лица кои се овластени да ја застапуваат подруж-
ницата на странската организација Едукација во Ис-
точна Европа од САД во Република Македонија се: д-р 
Џери Мулендор и Карл Аутхауз - државјанин на САД. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Едукација во Источна Европа 
во Република Македонија ќе се однесува на охрабру-
вање на инвеститорите да дојдат во Македонија, развој 
на Македонија со цел да стане значајна земја на Бал-
канов пружање помош без разлика на раса, национал-
ност или етничко потекло како и се повеќе користење 
на македонските ресурси и материјали со цел стимули-
рање на економијата на Македонија. 

Подружницата на странската организација стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 30.06.1999 год. и ќе трае до завршување на потре-
бата од нејзиното делување во Република Македонија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24663) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
144/98 од 22.VI. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 314, се запишува здружението на гра-
ѓани Здружение на граѓани "Национален форум за 
заштита на животните на Македонија", со скратено 
име З.Г.Н. Форум, со седиште во Скопје, ул. "Козле" 
бр. 88/II-3. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Мишо Христовски од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението се одне-
суваат на заштита на домашните и дивите животни, 
рибите, птиците и пчелите, укажување неопходџа ме-

дицинска помош на сите животни, отварање згрижу-
валишта на одделни загрозени животнски видови како 
и соработка со други здруженија, организации, фонда-
ции и институции и физички лица во земјата и стран-
ство заради постигнување на целите и задачите на 
здружението Граѓански форум. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24664) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
105/98 од 23.VI. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Сојуз за спорт и рекреација на ин-
валидизирани лица на Град Скопје, со седиште во 
Скопје, со својство на правно лице од 05.12.1985 година 
се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
317, се запишува здружението на граѓани Сојуз за 
спорт и рекреација на инвалидизирани лица на Град 
Скопје, од Скопје, со скратено име ССРИЛ на Град 
Скопје, со седиште во Скопје, ул." 11 Октомври" бр. 42, 
кое го застапува неговиот претседател Перо Тренев-
ски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24665) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
237/99 од 26.V.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Друштво за Македонско-јапонско 
пријателство и соработка со седиште во Скопје, со 
својство на правно лице од 04.06.1990 год. се во соглас-
ност со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
249, се запишува здружението на граѓани Друштво на 
Македонско-јапонско пријателство и соработка, Скоп-
је, ул. "Илинден" бр. 9, кое го застапува неговиот прет-
седател д>р Коста Балабанов од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24666) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
522/99 од 09. VI. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Македонски комитет за големи 
електрични системи со скратено име МАКО СИГРЕ, 
со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 
25.11.1994 год. се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
276, се запишува здружението на граѓани Македонски 
комитет за големи електрични системи, Скопје, ул. "11 
Октомври" бр. 9, кое го застапува неговиот претседа-
тел проф.д-р. Ристо Миновски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24667) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
414/99 од 29.VI.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Сојуз на боречките спортови на 
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Македонија, со седиште во Скопје, со својство на 
правно лице од 03.05.1950 год. се во согласност со За-
конот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
338, се запишува здружението на граѓани Сојуз на бо-
речките спортови на Македонија, со седиште во Скоп-
је, ул. "Климент Охридски" бб, кое го застапува него-
виот претседател Ванчо Чифлиганец од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24668) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
615/99 од 25.VI.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Спортско друштво "Вардар" Ат-
летски клуб - Скопје, со седиште во Скопје со својство 
на правно лице од 25.09.1974 год. се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
329, се запишува здружението на граѓани Спортско 
друштво "Вардар" Атлетски клуб - Скопје, ул. "Кеј 13 
Ноември" бб, кое го застапува неговиот претседател 
Трајчев Љупчо од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24669) 

, Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
619/99 од 25.VI.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Спортско друштво "Вардар" Кошар-
карски клуб - Скопје, со седиште во Скопје, со својство 
на правно лице се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
330, се запишува здружението на граѓани Спортско 
друштво "Вардар" Кошаркарски клуб - Скопје, Скопје, 
ул. "Кеј 13 Ноември" бб, кое го застапува неговиот 
претседател Есад Ракиќ од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24670) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
644/99 од 09.VI.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Спортско друштво "Вардар" Боксер-
ски клуб - Скопје, со скратено име БК "Вардар", со 
седиште во Скопје, со својство на правно лице од 
25.09.1974 год. се во согласност со/Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
275, се запишува здружението на граѓани Спортско 
друштво "Вардар" Боксерски клуб - Скопје, Скопје, 
ул. "Кеј 13 Ноември" кула I, бб, кое го застапува него-
виот претседател Коста Наумовски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24671) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
429/99, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Еснафско здружение на градеж-
ништвото, со седиште во Скопје, со својство на правно 
лице од 16.10.1996 год. се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
319, се запишува здружението на граѓани Еснафско 
здружение во градежништвото, Скопје, ул. "Скопска" 
бр. 9/2, кое го застапува неговиот претседател Ди-
митровски Љупчо од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24672) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение ЗТ.бр. 
640/99 од 11 .VI. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува-дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Спортско друштво "Вардар" Мечува-
лечки клуб - Скопје, со седиште во Скопје, со својство 
на правно лице од 21.05.1991 год. се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани ц фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
288, се запишува здружението на граѓани Спортско 
друштво "Вардар" Мечувалечки клуб - Скопје, Скопје, 
ул. "Кеј 13 Ноември" бб, кое го застапува неговиот 
претседател Анастасов Александар од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24673) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О.бр. 
4/98 од 17.VI.1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на странски организации под Рег.бр. 
41, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Фридрих Еберт, со седиш-
те во Бон - СР Германија. 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Фридрих Еберт од СР Германија е во Скопје, ул. 
"Партизански Одреди" бр. 89. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација Фридрих Еберт од СР Гер-
манија во Република Македонија е г-дин Михаил Вај-
херт - државјанин на Колумбија. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација ќе се однесува на поддршка 
на економскиот, социјалниот и општествениот развој, 
поддршка на приватизацијата, демократијата на оп-
штествените структури и поддршка на слободните 
синдикати, регионална и интернационална медицинска 
соработка како и соработка со државните органи и 
интересните групи преку одржување на научни соби-
ри, семинари, тркалезни маси, трибини, студии со на-
учните установи на Република Македонија. 

Подружницата на странската организација стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 17.06.1999 год. и ќе трае до завршување на потре-
бата на нејзиното делување во РМ. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24674) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
86/98 од 25.VI.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Сојуз на училишен спорт на Скопје -
Скопје, со скратено име СУСС, со седиште во Скопје, 
со својство на правно лице од 08.10.1971 год. се во со-
гласност со Законот за здруженија на граѓани и фонда-
ции. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
328, се запишува здружението на граѓани Сојуз на учи-
лишен спорт на Скопје - Скопје, со седиште во Скопје, 
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ул. "Јордан Хаци Константинов Џинот" бр. 12-а, кое го 
застапува неговиот претседател Насе Насев од Скопје.. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24675) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
827/99 од 01 .VII. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 348, се запишува здружението на гра-
ѓани Сојуз за превентива А.К.Р.И., со скратено име 
А.К.Р.И., со седиште во Скопје, ул. "11 Октомври" -
Дом на хуманитарните организации Даре Џамбаз. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
Селим Цана. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на организирање на превентивна активност 
против алкохолизмот, никотинизмот, наркоманиите, 
сузбивање на болестите од истите зависници, органи= 
зирање собири како што се конгреси, симпозиуми, 
советувања, семинари, обучување кадри за организи-
рано дејствување во сузбивањето на болестите од за-
висност како и соработка со исти и сродни организа-
ции во земјата и надвор од неа. 

III. Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 01.07.1999 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24676) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
784/99 од 14.VI.1999 година, го запиша следното: 

I. Барањето за промена на име на Друштвото на 
сметководители, финансиски и ревизори на Општина 
К.Вода во Здружение на сметководители, финансиски 
и ревизори на Општина К.Вода, се уважува. 
II. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-

жението на граѓани Здружение на сметководители, 
финансиски и ревизори на Општина К.Вода, со 
скратено име СФР Кисела Вода, со седиште во Скопје, 
со својство на правно лице од 16.10.1985 година се во 
согласност со Законот за здруженија на граѓани и фон-
дации. 

III. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
292, се запишува здружението на граѓани Здјзужение 
на сметководители, финансисти и ревизори на општи-
на К.Вода, Скопје, со скратено име СФР Кисела Вода, 
со седиште во Скопје, ул. "Црвена Општина" бб, кое 
го застанува неговиот претседател Трајков ски Видан 
од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24677) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
457/99 од 01 .VII. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани ЏИУ-ЏИЦУ КЛУБ ПАНТЕР, со 
седиште во ("копје, со својство на правно лице од 
07.07.1998 год. се во согласност со Законот за здруже-
нија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 
344, се запишува здружението на граѓани ЏИУ-ЏИЦУ 
КЛУБ ПАНТЕР, Скопје, ул "Октомвриска Револуци-
ја" бр. 12/2-7, кое го застапува неговиот претседател 
Петре Михајловски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24678) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
806/99 од 18.У1.1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 303, се запишува здружението на граѓа-
ни Еврејско хуманитарно друштво на Македонија - Ла 
Беневоленција - Добра волја, со скратено име "Да Бе-
нрволенција" во Скопје, ул. "Борка Талевски" бр. 24. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговит претседател Виктор Мизрахи од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на негување на еврејската култура и традици-
ја, валоризирање на работата на Евреите во овие 
простори, заштита на еврејските споменици на култу-
рата, стипендирање на еврејските ученици и студенти, 
собирање историски материјали за Евреите на овие 
простори, организирање на советувања, семинари, 
конференции, изложби и претстави како и соработка 
со други физички и правни лица, надворешни соработ-
ници и донатори. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
.лице и може да започне со работа од 18.06.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24679) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Ш.Рег. 
зг. 72/98 од 15.02.1999 год. во Регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Центарот за социјални 
иницијативи "Надеж" - Скопје, со седиште на ул. "Ви-
етнамска" бб. 

Дејноста на центарот за социјални иницијативи "На-
деж" - Скопје е од хуманитарен карактер - активности 
за унапредување на на квалитетот на живеењето на 
возрасните и децата, совладување на социјалните про-
блеми, на граѓаните, активности поврзани со развој на 
човековите права на етничките групи. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24415) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III.Рег. 
зг. 107/99 од 30.06.1999 год. во Регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на "СПИРИТУАЛНА ХУМАНА 
ЈОГА г МАКЕДОНИЈА" - Скопје, ул. "Вуковарска" 
бр. 5/2-22, општина Чаир. 

Целите и задачите на "СПИРИТУАЛНА ХУМАНА 
ЈОГА - МАКЕДОНИЈА" од Скопје, се да ги оспособи 
своите членови за употреба и практикување на уни-
верзалната енергија за самопомош и помош на дру-
гите луѓе заради подобрување на општата психо>фи-
зичка и емотивна состојба на практикантите и другите 
луѓе. Методот на Спиритуална Хумана Јога всушност 
практикува јога, медитативни вежби на дишење за 
обновување на енергетскиот капацитет на телото. Низ 
практикувањето на одредени физички вежби, техники 
и вежби на дишење се дополнуваат психофизичките 
енергетски недостатоци и се обновува енергетскиот 
капацитет на телото што овозможува подобрување на 
психофизичката, емотивната и здравствена состојба на 
нрактикантот како и непречено извршување на 
активностите од сите областа на животот. 

Со денот на запишувањето во регистарот "СПИ-
РИТУАЛНА ХУМАНА ЈОГА - МАКЕДОНИЈА" се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24601) 
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Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Н.Рег. 
зг. 11/98 од 30.10.1998 год. во Регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението Карате клуб "26 
Март" од Скопје. 

Седиштето на Карате клуб "26 Март" е на ул. "Бел 
Камен" бр. 25, Радишани, Скопје. 

Дејноста на Карате клуб "26 Март" - Скопје е пот-
тикнување, омасовување, развој и унапредување на ка-
рате спортот. 

Со денот на запишувањето во Регистарот здружение-
то Карате клуб "26 Март" - Скопје, се стекнува со свој-
ство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24550) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение И.Рег. 
зг.бр. 163/99 од 13.07.1999 год. во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружение на граѓани "Нови-
нари за правата на жената и децата и заштита на жи-
вотната средина" - Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 
86/2-15. 

Дејноста на Здружение на граѓани "Новинари за пра-
вата на жената и децата и заштита на животната сре-
дина" од Скопје е: афирмација на правата на жените и 
децата независно од верата, националната и друга 
припадност, нивното образование и дообразование, ак-
тивно учество во подготовка на законски прописи и 
меѓународни конвенции со цел да го брани интересот 
на жената и децата како и за правата на децата, да 
влијае врз јавното мислење на домашна и меѓународна 
територија, за зацврстување на економски, културни, 
научни, спортски, технолошки, образовни и други кон-
такти во РМ и надвор од неа, меѓусебна соработка на 
децата од цел свет, формирање на дом за бездомници, 
издавање на информатор, медиумска презентација на 
проекти, водење кампања против сексуална злоупо-
треба на жената и децата, СОС телофон. 

Со денот на запишување во Регистарот на здруже-
нија на граѓани "Новинари за правата на жената и де-
цата и заштита на животната средина" од Скопје, се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24903) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III.Рег. 
зг.бр. 227/99 од 06.07.1999 год. во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Младинско културно друштво 
"ПРОКУЛТУРА" - Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 
205-а. 

Дејноста на Младинско културно друштво "ПРО-
КУЛТУРА" - Скопје е во сверата на културата на Ре-
публика Македонија преку развој на свеста на сите 
млади луѓе за заедничко живеење во градската среди-
на, а преку дејстување и развој на современите правци 
на сценско музичка дејност и дејствување за активно 
вклучување на младите во овие дејности, историски 
истражувања на корените на балканската култура, 
истражување на современите текови на модерен ба-
лет, нови форми на театарско изразување, современа 
оперска уметност и истражување на техно суб култу-
рата, истражување на еколошкиот начин на култура 
на живеење во рамките на урбаната средина посебно 
кај младите луѓе и развивање и одржување на заеднич-

ка соработка со домашни и странски организации, 
ангажирани на полето на културата. 

Со денот на запишувањето во Регистарот Младинско 
културно друштво "Прокултура" - Скопје се стекнува 
со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24835) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.426/99 од 20.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "Шу-
ко-Промет" увоз-извоз ц.о. Скопје ул/*Маршал Тито" 
бр.6/29 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-294795. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кип-
ровски, бул."АСНОМ" бр.8-3/36 и тел.435-021. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. п (25052) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.595/99 од 14.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "Ал-
батрос" д.о.оо увоз-извоз Скопје, с.Студеничани од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-393024. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кип-
ровски, бул ."АСНОМ" бр. 8-3/36 и тел.435-021. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25054) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.578/99 од 17.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија на големо и 
мало и увоз-извоз "Дамбис" ц.о. Скопје ул."Франц 
Прешерн" бр.8-3/69 од Скопје, со жиро сметка 40120-
601-3669. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав К а -
ровски, бул."АСНОМ" бр.8-3/36 и тел.435-021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своиве 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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25056) 
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Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.577/99 од 14.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "На-Ма-
Комерц" д.о.о. експорт-импорт Гостивар ул."Плонггад 

Маршал Тито" бр.22-а од Гевгелија, со жиро сметка 
41510-601-42515. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќип-
ровски, бул."АСНОМ" бр.8-3/36 и тел.435-021. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25058) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.365/99 од 09.02.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на стоки и услуги "Либертас" 
експорт-импорт д.о.о. Скопје ул."Капиштец" бр.1 Ско-
пје, со жиро сметка 40100-601-238001 . 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќип-
ровски, бул."АСНОМ" бр.8-3/36 и тел.435-021. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25057) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.341/99 од 02.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот г 
Друштво за книговодствени работи "Ифа Монд" д.о.о. 
Скопје ул<"29-ти Ноември" бр.62 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-337867. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Божи-
новски, ул."Ордан Чопела" брЛ 16 и тел.260-694. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25259) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.385/99 од 02.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Азам-
Транс" експорт-импорт д.о.о. Скопје ул“Томас Мин-
цер" бр. 17 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-58106. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Божи-
новски, ул."Ордан Чопела" бр.116 и тел.260-694. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25260) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.573/99 од 31.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за надворешен и внатрешен промет 
"Таком" п.о. Скопје ул."Иво Лола Рибар" бр.4/6 од 
Скопје, со жиро сметка 40120-601-168881. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Божи-
новски, ул."Ордан Чопела" бр. 116 и тел.260-694. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25261) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.687/99 од 31.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, производство и услуги "ББ 
Стефи" п•о. експорт-импорт Скопје ул."11-ти Октом-
ври" бр.30/5, Скопје, со жиро сметка 40100-601-320553. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Божи-
новски, ул."Ордан Чопела" бр.116 и тел.260-694. 

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 дати намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна го рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25262) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.534/99 од 14.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"Барди" д.о.о. експорт-импорт Скопје ул."Чопела" бр. 
45 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-309092. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул."Јане Сандански" бр.50/3-4 и тел.452-084. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 
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дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24765) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.562/99 од 14.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги "Џо-
инт Комерц" д.о.о. увоз-извоз Скопје ул."Ц 2"Стојна 
Стефкова" бр. 146 од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-330156. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
булЛане Сандански" бр.50/3-4и тел .452-084. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24766) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.516/99 од 10.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за 1рговија на големо и мало "Хајро 
Комерц" д.о.о. експорт-импорт Скопје ул."Цветан Ди-
мов" бр. 116 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
210192. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул."Јане Сандански° бр.50/3-4 и тел.452-084. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24767) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.722/99 од 22.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Ин-Про" 
ц.о. Скопје ул."Народен Фронт" бр.7/29 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-31322. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул."Јане Сандански" бр.50/3-4 и тел.452-084. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24768) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.712/99 од 21.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за инженеринг и услуги "Фонтен Индустри-

/ 

ја" Фоен ДООЕЛ Скопје ул."Васил Ѓоргов" бр.32/54 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-390839. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул "Јане Сандански" бр.50/3-4 и тел.452-084. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", 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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24769) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр,700/99 од 18.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие на големо и мало "Б И М" ц.о. увоз-
извоз Скопје ул."Боро Петрушев" бр.21 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-106060. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија, 
ул."Рузвелтова" бр.54 и тел.741-545. 

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 де>нот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24775) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, о б ј а в у в а дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.835/99 од 24.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги, трговија и производство 
"БИО" експорт-импорт д.о.о. Скопје ул."Козле" бр.88, 
лок. бр.1 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-334017. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија, 
ул."Рузвелтова" бр.54 и тел.741-545. 

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 после-
дната објава» 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24776) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.807/99 од 17.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, производство и услуги 
"Орел" д»о.о. експорт-импорт Скопје ул."Благоја Сте-
вковски" бр.8 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-
87813. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија, 
ул "Рузвелтова" бр.54 и тел.741-545. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, (24778) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.795/99 од 11о06о1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот за 
промет на големо м мало "Драгпром д«о.о. увоз-извоз 
Скопје ул.'"И" бр0б од Скопје, со жиро сметка 40110-
601-154106» 

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија, 
ул.ЧРузввлтова" бр,54 и тел.741-545. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24779) 

- Основниот суд Скопје I -Скоп]ел објавува дека со ре-
шение на ОВОЈ суд Л.бр.794/99 од 16.06Л999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, транспорт и услуги "Ка°Вас 
Центар д.о.о увоз~извоз Скопје ул. Марко Крале" 
бр.40 од Скопје., со жиро сметка 40100-603-23563. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија, 
ул/*Рузвелтова бр.54 и тел„741-545 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24780) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.753/99 од 31.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет,. производство и услуги "Де» 
ликатес 96" извоз-увоз д.о. Скопје ул."Места" бр.50 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-112941. 

» За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија, 
ул."Рузвелтова бр.54 и тел.741-545. 

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 после-
дната објава. 
. Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24781) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр„729/99 од 01.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Дру-
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штво за производство, трговија и увоз-извоз "Тера" 
д.о.о. Скопје у " В е љ к о Влаховиќ" бр. 12 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-161716. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија, 
ул."Рузвелтова" бр.54 и тел.741-545. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24782) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.730/99 од 24.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Дру-
штво за производство, одржување и ремонт на лифто-
ви "Монитор Лифтови" Ивица и др. д.о.о. Скопје бул. 
"Јане Сандански" бр.74/45 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-397198. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија, 
ул."Рузвелтова" бр.54 и тел.741-545. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
прибават 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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24783) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.686/99 од 18.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за издавачко-графичка дејност "Хелве-
тика" експорт-импорт ц.о. Скопје ул."Иво Рибар Ло-
ла" бб од Скопје, со жиро сметка 40100-603-22914. 

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија, 
ул."Рузвелтова" бр.54 и тел.741-545. 

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 после-
дната објава, 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24784) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.696/99 од 21.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт, промет и услуги "Шеко" 
експорт-импорт д.о.о. Скопје с.Љубош бр. 13 од Ско-
пје, со жиро сметка 40100-601-333415. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ков, ул."Битпазарска" бр.60 и тел. 131-306. 

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 
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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 ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24800) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.787/99 од 15.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало "Дик-Пром Д.Т. 95" д.о.о. Скопје ул. 
"Пелинце" бр.17 од Скопје, со жирб сметка 40120-601-
331543. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24837) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.566/99 од 01.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и промет и услуги "Зе-
нит" д.о.о. експорт-импорт Скопје ул ."Саемски Фро-
нт" бр.29 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-383575. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24838) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.821/99 од 01.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет, производство и услуги "Оме-
га Б Комерц" д.о.о. Скопје, ул."Хо Ши Мин" бр.204 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-354718. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24839) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.842/99 од 02.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "Долинска 
Гајда" д.о.о. Скопје ул."Антон Чехов" бр.ЗЗ од Скопје, 
со жиро сметка 40120-601-166390. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски, бул."Јане Сандански" бр.109-3/34 и тел.447-493. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24840) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.755/99 од 17.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги на го-
лемо и мало "Арчи" експорт-импорт д.о.о. Скопје ул. 
"Никола Парапунов" бр.11-а од Скопје, со жиро смет-
ка 40120-601-298677. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24841) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.786/99 од 22.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно трговско претпријатие "Трејд-ВБ" ц.о. 
експорт-импорт Кавадарци, с.Росоман, Кавадарци со 
жиро сметка 41620-601-51376. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24842) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.403/99 од 05.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 

Претпријатие за производство, трговија и услуги "Ул-
кер Компани" д.о.о. увоз-извоз Скопје с.Долно Свила-
ре од Скопје, со жиро сметка 40120-601-351971. 
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За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски, бул."Јане Сандански" бр.|09-3/34 и тел.418-628. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (24843) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.З83/99 од 19.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за интелектуални услуги "Виа Медна" 
ц.о. Скопје бул."Јане Сандански" бр.15/1-10 од Скопје, 
со жиро сметка 40100-603-19935. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски, бул."Јане Сандански" бр. 109-3/34 и тел.447-493. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24844) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.648/99 од 19.05.1999 година е , 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "Валтинадо" увоз-извоз ц.о. Ско-
пје ул."Лука Геров" бр.9 од Скопје, со жиро сметка 
40120-601-191726. 

За ликвидатор се определува лицето Драгица Иван-
џикова, ул."Дрезденска" бр.15/2-12 и тел.363-730. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24846) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.697/99 од 02.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, транспортно, услужно и трговско прет-
пријатие "Маб Траде Инвестмен" д.о.о. Скопје ул. 
"Џон Кенеди" бр.5-8/11-а од Скопје, со жиро сметка 
40100-603-20993. 

За ликвидатор се определува лицето Драгица ЈНван-
џикова, ул."Дрезденска" бр. 15/2-12 и тел.363-730. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24846) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.511/99 од 12.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "Опус" д.о.о. експорт-импорт од 
Скопје ул."3 мак.Бригада"-зграда XX на Енергомонт 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-258076, 

За ликвидатор се определува лицето Драгица Иван-
џикова, ул."Дрезденска" бр.15/2-12 и тел.363-730. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24847) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.376/99 од 18.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за туризам и промет, експорт-импорт 
"Албатрос Травел" д.о.о. Скопје ул."Благоја Гојан" 
бр.22 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-316501. 

За ликвидатор се определува лицето Драгица Иван-
џикова, ул."Дрезденска" бр.15/2-12 и тел.363-730. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24849) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр. 128/98 од 27.11.1998 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "Ритам" увоз-извоз 
д.о.о. Скопје ул."Малешевска" бр.65-а од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-140476. 

За ликвидатор се определува лицето Драгица Иван-
џикова, ул."Дрезденска" бр. 15/2-12 и тел.363-730. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје., (24850) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.297/98 од 09.02.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над Должникот 
Претпријатие за производство "Ортопедик Сведен" 
д.о.о Скопје експорт-импорт бул."Јане Сандански" бр. 
15/2-18 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-304054. 
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За ликвидатор се определува лицето Драгица Иван-
џикова, ул."Дрезденска" бр. 15/2-12 и тел.363-730. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24851) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.849/99 од 29.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско друштво^ за ревизија и консалтинг "Ревизор" 
д.о.о. Скопје ул."Орце Николов" бр ЛЗО од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-420963. 

За ликвидатор се определува лицето Драгица Иван-
џикова, ул."Дрезденска" бр.15/2-12 и тел.363-730. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24852) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.683/99 од 17.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Дру-
штво за надворешен и внатрешен промет, производ-
ство и услуги "Нес Пром" Антонио ДООЕЛ Скопје 
ул."Њу Делхиска" бр.4/2-7 од Скопје, со жиро сметка 
40120-601-57091. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24906) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.708/99 од 23.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги "Пе-Бо" ц.о. увоз~ 
извоз Куманово ул."Бајрам Шабани" бр. 107 од Кума-
ново, со жиро сметка 40900-601-28005. 

За ликвидатор се определува лицето Владо Крстев-
ски, ул."Никшиќка" бр.5 и тел.0901-30-832. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24917) 

Основниот суд Скопје I -Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.701/99 од 25.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот При-
ватно трговско претпријатие "Орхидеа" ц.о. Титов Ве-
лес ул."Ордан Џинот" бр.38 од Титов Велес, со жиро 
сметка 41600-601-50844. 

За ликвидатор се определува лицето Пановска Суза-
на од Титов Велес, ул ."Ордан Џинот" бр.38. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена до 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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25272) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште - нива, к.п. 61/3, 

план 2, скица 4, во м.в. „Сеница", класа 4, во површина 
од 4330 м2, заведена во поседовен лист бр. 239 за КО 
Тромега, сопственост на Стојковски Живко и Стојков-
ски Китил од Куманово, за вкупна купопродажна цена 
од 138.560,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Кочевски од Куманово, ул. „11 Ок-
томври" бр. 4. (24831) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 479/8, план 3, скица 5, место викано „Д. 
Кумсек", класа 3, со површина од 594 м2, во КО Петро-
вец, заведена во поседовен лист бр. 607, сопственост на 
Михајловска Верка, а сега Верка Милошевиќ - Теш-
е в с к а , ул. „11 Октомври" 20/1-1, Скопје, за цена од 
32.000,00 (триесетидвеилјади денари). 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавување на огласот во „Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. В6 
спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Билјана Печовска, бул. „Кузман Јосифов-
ски - Питу" б•б., локал 1 и 2 мезанин во Општина 
Кисела Вода, Скопје, телефон 130-666 и 130-665. (24904) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Кава-
дарци 1 (вон), КП - 8702, дел - 1, план - 016, скица -
016, викано место - „Шамаците", кат. култура - лозје, 
кат. класа - 2, површина - 7133 м2, во сопственост на 
Зора Гал абова од Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 
1958, а по цена од 230.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
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ничии сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), доколку 
ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат до нота-
рот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ". Во спротивно, го 
губат правото на првенство. (24276) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
1117/2, план 5, скица 26, во м.в. „Думузлија", нива од 5 
класа во површина од 5327 м2, и КП бр. 1275, план 5, 
скица 26, во м.в. „Думузлија", нива, 4 класа во повр-
шина од 2280 м2, заведени во поседовен лист бр. 993 за 
КО Романовце, сопственост на Кузмановски Петко од 
Скопје, ул. „Вера Радосављевиќ" бр. 6. 

Се повикуваат соседите чие земјоделско земјиште 
граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена 
од денот на објавување на огласот во „Службен весник 
на РМ"Ј писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенствено 
купување. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
„Ленинова" бб. (24278) 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП. 
број 242 план 2, скица 2, место викано „Река", класа 1, 
култура нива, со површина од 5178 м2, заведена во посе-
довен лист 227 Ко Бедиње, Куманово, сопственсот на 
Бајрамовски Джемаил Адем и Бајрамовски Дежемаила 
Сефедин, ул. „Вардарска" бр. 43, Куманово, за цена од 
15.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври" бр. 1а во 
Куманово. (24281) 

Се продава земјоделско земјиште построеше на КП. 
број 151 план 2, скица 4, место викано „Гробишта", 
класа 1, култура нива, со површина од 7212 гг, заведена 
во поседовен лист 220 КО, Черкеско Село, сопственост 
на идеални 4/72 (четири седумдесетидветини) на Рама-
дани Тефик, ул. „Т. Ангеловски", Куманово, за цена од 
15.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври" бр. 1а во 
Куманово. (24290) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 11/16 иде- 0 
ален дел К.п. бр. 1378-4-14 на м.в. „Ограда", нива од 3 
класа во вкупна површина од 2.362 м2, по П.Л. бр 950 за 
К.О. Врапчиште, сопственост на Сулејмани Ибраим 

Џеврије од Врапчиште, за цена од 500.000,00 (петото 
илјади) денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од 
Законот за земјоделското земјиште имаат право на 
првенствено купување, во рок од 30 дена од денот на 
објавуваното на огласот во „Службен весник на РМ", 

писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј „Брат-
ство" бр. 5-А. (24292) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП б р . 4 3 2 / 3 
на МВ „Плетарица", нива 7 класа во површина од 633 
м2 и КП бр.432/3 на МОВ „Плетарица" нива 5 класа во 
површина од 1 3 9 6 м2, или двете во површина од 2029М 2 , 
план Уп. бр. 1 1 0 3 - 1 8 3 8 / 1 од 0 2 . 0 7 . 1 9 9 9 година, опишани 
по ПЛ бр. 156 на КО Копаница, сопственост на Б а р -
левски Петков Јован од с.Раотинце, за цена од 
2 3 8 . 4 5 0 , 0 0 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска" број 76, 
Тетово. ( 2 4 2 9 8 ) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 1265 
на МВ „Село" овошна градина 4 класа во површина од 
2160 м2 и КП бр. 3653 на МВ „Д.Круше" нива 3 класа во 
површина од 4045 м2, план Уп. бр. 1103-1778/1 од 
28.06.1999 година, опишани по ПЛ бр. 48 на КО Теарце, 
сопственост на по 1/2 една идеална половина на Траев-
ски Милан Димитар и Трпчевски Милан Стеван, за 
цена за првата недвижност 1.512.000,00 денари, а за 
втората недвижност за 889.900,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска", број 76, 
Тетово. (24301) 

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 1453/ 
3 на МВ „Ограда" нива 3 класа во површина од 520 м2, 
план Уп. бр. 1103-1302/1 од 16.06.1999 година, опишана 
по ПЛ бр. 44 на КО Желино, сопственост на Салихи 
Несима Џеладин од с. Желино, за цена од 760.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска", број 76, 
Тетово. (24307) 

Се продава земјоделско земјиште-нива 1/4 една иде-
ална четвртина од КП бр. 1454/1 на МВ „Ограда" нива 3 
класа целата во површина од 2222 м2, план Уп. бр. 1103-
1370 од 25.06.1999 година, опишана по ПЛ бр. 586 на 
КО Желино, сопственост на Арслани Јонуза Џавит од 
с. Желино, цена од 760.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. „Илинденска" бр. 76, 
Тетово. (24308) 

Се продава, а дел разменува, земјоделско земјиште: 
лозје од 3-та класа на КП бр. 904/2-3-8, место викано 
„Лозје", со површина од 169 м2, во Ко Здуње, по Пл. 
бр. 367, за купопродажна цена од 40.000,00 денари, а се 
разменува: КП бр. 904/1-3-8. лозје од 3-та кл. на м.в. 
„Лозје" во површина од 64 и КП бр. 905/1-3-8, лозје 
од 3-та кл. на м.в. „Лозје", во површина од 155 м2, двете 
во КО Здуње, по Пл. бр. 136 за Ко Здуње, и КП бр. 
3658/1-63-2, нива од 1-ва кл. на м.в. Н.Мала", во повр-
шина од 127 м2, и КП бр. 3658/2-63-2, нива од 1-ва кл. на 
м.в. „Јела" која е во површина од 127 м2, по Пл. бр. 
4265 за Ко Гостивар, сопственост на Алији Хусније и 
Џелавер, Алији Фекри и Серафимоски Анѓеле. 

Се повикуваат сосопствениците и соседите чие зем-
јиште граничи со земјиштето кое се продава и разме-
нува, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. „Браќа биноски" б•б. 
Гостивар. (24309) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Марена, 
Кавадарци, КП - 2079, план 11, скица - 6, викано место 
- „Чешма", кат. култура" - пасиште, кат. класа - 4, 
површина - 2244 кг, во сопственост на Панчо Лазов, 
видно од поседовен лист бр. 872, а по цена од 28.000,00 
денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава), доколку 
ја прифаќаат понудата, писмено да се изјаснат до нота-
рот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов" бб, Кава-
дарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ". Во спротивно го 
губат правото на првенство. 

(24477) 

Се продава земјоделско земјиште нива построена на 
КП број 739, план 16, скица 15, место викано „Цинцаре-
во", класа 6 ливада 6 кл, со површина од 280 м2., во КО 
Маврово, сопственост на Димитровски Маринко Тони, 
за цена од 350.000,00 денари, бул. „АВНОЈ" - бр» 50/38 
- Скопје. 

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

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

(24478) 

Се продава идеален дел 4/45 од земјоделско зем-
јиште - лозја во м.в. „Граничарка", класа 1, со повр-
шина од 4445 м2, во КО Гевгелија, сопственост на Трај-
о в а Лилјана, Трајков Виктор и Трајков Стојанчо, за 
вкупна цена од 5.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 

понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Нада Прочкова, ул. „Васо Караланов" бр. 4 во 
Гевгелија. 

(24479) 

Се продава земјоделско земјиште на К•П. бр. 504/1, 
план 4, скица 7, место викано Љубин класа 5, со повр-
шина од 1743,00 м2, во К.О. Глумово, сосопственост на 
Мурати Шадије, Мурати Атми, Мурати Абиљ, Мурати 
Сами И. Абдула Бедри, за цена од 8000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на овој оглас, писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Златко Николовски, бул. „Партизански 
одреди" 68, (барака 6), Карпош, Скопје. 

(24431) 

Се продава земјоделско земјиште - Нива, построена 
на КП број 337/3, план 2, скица 10, место викано „Др-
ма", класа 2, со површина од 1000 м2, во КО Идризово, 
сопственост на Бејков Милто од Скопје, ул. „Ресенска" 
бр.4/3-5, за цена од 320,00 денари за м2. 

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

'Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. „Беласица" бб., Скопски 
саем, Скопје. (24406) 

Се продава земјоделско земјиште построело на КП. 
број 299, план 6, скица 19, место викано „Село", кул-
тура Ливада, класа 3, со површина од 523 м2, заведена 
во Поседовен лист 67, КО Липково, Куманово, сопстве-
ност на Мемти Реджепа Бисим с. Липково, Куманово, 
за цена од 15.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Драган Ѓеоргиев, ул. „11 Октомври" бр. 1а 
во Куманово. (24588) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП. број 298, план 6, скица 19, место викано „Село", 
култура ливада,класа 3, со површина од 352 м2, заве-
дена во поседовен лист 65 КО Липково, Куманово, соп-
ственост на Мемти Расим Алим од Сингелиќ, Скопје, за 
цена од 12.000,00. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
на нотарот Драган Ѓеоргиев, ул. „11 Октомври" бр. 1а 
во Куманово. 

(24589) 
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Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на 
КП.бр. 1473 со пл.ск 6/11, мв „Голем даб", нива кл.4, со 
површина од 2812 м2, заведена во П.Ј1. брс1107 КО 
Србица, сопственост на Домазетоски Осман и Османо-
ски Ибраим на по 1/2 (идеален дел) за купопродажна 
цена од 42.180,00. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите и тоа: Кадриоски Адем, Незири 
Гзим, Мифтари Иса, Незири Сефедин и Бектеши Са-
дик, чие земјиште граничи со земјиштето што се про-
дава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Р•М." писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
на нотарот Иса Ајдини, ул. „Гоце Делчев" бб во Ки-
чево. 

(24590) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП.број 1750, план 8, скица 37, место викано „Село", 
култура нива, класа 1, со површина од 311 м2, и КП. 
број 1715, план 8, скица 37, место викано Село, култура 
нива, класа 1, со површина од 341 м2, заведена во посе-
довен лист 56 КО Слупчане, Куманово, сопственост на 
Арифи Ф. Мендуш, Арифи Ф. Садик и Арифи Ф. Тахир 
сите од с. Слупчане, Куманово, за вкупна вредност од 
350.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
на нотарот Драган Ѓеоргиев, ул. „11 Октомври" бр. 1а 
во Куманово. 

(24591) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП.бр. 
2346/2 план 7, скица 24, во м.в. „Брест", овошна гра-
дина од 4 класа во површина од 612 м2, заведена во 
поседовен лист бр.1000 КО Горно Којнаре, сопственост 
на Алексиќ Јованче од Горно Којнаре, Куманово. 

Се повикуваат соседите, чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќањето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
на нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
„Ленинова" бб. 

(24592) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Демир Капија, парцела број 1893 во место 
викано „Горна Лака", „пасиште со површина од 1152 м2 
во Катастарска општина Демир Кашда, парцела број 
1894 во место викано „Горна Лака", нива со површина 
од 4226 м2 во Катастарска општина Демир Капија; пар-
цела број 1895 во место викано „Горна Лака" нива со 
површина од 1027 м2 во Катастарска општина Демир 
Капија, сопственост на Јанева Вера од Неготино ул« 
„П.Калајџиски" број 1. 

Цена на продажба 67.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

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

23 јули 1999 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
на нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито" бр. 138, 
Неготино. 

(24792) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Прждево, парцела број 1244 во место викано 
„Барите", нива со површина од 1439 м2 во Катастарска 
општина, Прждево, сопственост на Арсов Илија од с. 
Прждево, цена на продажба 5.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
на нотарот Бинов Гело ул. „Маршал Тито" бр. 138, 
Неготино. 

(24796) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 
за трговија на големо и мало "Глобал" увоз - извоз 
д.о.о. Скопје. (25132) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.! 127622/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Тотевски Маријан, ул.В.СБато бр.39/1-64, Скопје. 
Пасош бр.879499/96 издаден од УВР - Тетово на име 

Нагип Џабири, с.Палатица, Тетово. (24952) 
Пасош бр.1057954/98 издаден од УВР - Гостивар на 

име Рецепи Уран, с.Симница, Гостивар. (24960) 
Пасош бр.936229/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Јашар Клаудија, ул.Виетнамска бр.43 Скопје. (24963) 
Пасош бр=321300/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Џенгис Халим, ул.Хо Ши Мин бр.78, Скопје. (24966) 
Пасош бр.387051/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Адем Хаџи Алија, ул.Виетнамска бр.54 а, Скопје. 
Пасош бр,748483/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Брути Шербете, ул.Ј.Шурна бр.'10,-Скопје. (25041) 
Пасош бр. 1053718/97 издаден од УВР = Скопје на име -

Фарук Дарлишта, ул.Т.Пуре бр.26/3, Скопје. (25044) 
Пасош бр.995991/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Пројчески Димче, ул.Речиште 'бр.59, Драчево, Скопје. 
Пасош бр.121101/93 издаден од УВР - Струмица на 

име Глигорова Наташа, ул»Њуделхиска бр6/1~20, 
Скопје. (25090) 
Пасош бр.050319 на име Коцева Иванка, ул.Кежови-

ца бр.52, Штип. (25149) 
Пасош бр.06523 77 на име Неделковски Горан, 

уЛоКрстин Чулаковски бр.32, Битола. (25150) 
Пасош бр.168296 на име Вејселов Фета, ул. 19 Бригада 

бр.28, Штип, (25151) 
Пасош бр.0553370 на име Трајковени Петар, 

ул.Христијан Карпош брЛ11, Штип«, (25166) 
"Пасош бр31129995 на име Ванчо Ичев, с.Радово бр.97, 
Струмица. (25200) 
Пасош бр.775050 на име Арифов Али, ул.5 Ноември 

бр.168, Струмица. (25201) 
Пасош бр. 1159446 на име Арифи Миљазим, 

ул.Влашки пат бр.96, Кичево. (25207) 
Пасош бр.572778/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Ибраими Шемседин, ул.Севастополска бр.43 а, Скопје. 



Пасош бр.1124590/98 издаден од УВР - Скопје на име 
Рамадан Халими, ул.М.Тито 8 бр.6 с.Сарај, Скопје. 
Пасош бр.429031 издаден од УВР - Скопје на име 

Аврамовски Никола, бул.АСНОМ бр.36/2-11, Скопје. 
Пасош бр. 682355 издаден од УВР - Скопје на име 

Аврамовски Александар, бул.АСНОМ бр.36/2-11, 
Скопје. (25319) 
Пасош бр. 1058725/98 издаден од УВР - Тетово на име 

Арифи Фитим, с.Орди, Тетово. (25333) 
Пасош брЛ 102194/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Трпевска Афродита, бул.Ј.Сандански бр.86/1-2, 
Скопје. (25338) 
Пасош бр.680901/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Димовска Каролина, ул.С.Ковачевиќ бр. 1/10, Скопје. 
Пасош бр.0152504/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Ковачевиќ Љупчо, ул.Радика бр.5/2-2, Скопје. (25398) 
Пасош брГ0056346 издаден од УВР - Скопје на име 

Куртиш Мирвет, ул.А.Пицевски бр.60, Скопје. (25409) 
Пасош бр.991327 издаден од УВР - Велес на име 

Ебиби Џаит, с.Бузалково, Велес. (25437) 
Пасош бр.1087974 на име Шикалески Павел, ул.Питу 

Гули бр.369, Охрид. (25438) 
Пасош на име Богоески Илија, с.Д.Лакорчеј, Битола 
Чекови од тековна сметка бр.4957490 чекови од бр. 

2343032 до 2343035 издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Јакимов Борис, Скопје. (25028) 
Чекови од тековна сметка бр. 11864545 чекови бр. 

3179932, 3179933 и 3179934 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Силјановски Зоран, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр.9995869 чекорите бр. 

4707932, 4707933 и 4707937 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Хајрије Селим, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр.3087514 чек од бр. 

2282868-2282870, 3393836-3393840, 3464291-3464295 и од 
бр.2336156-2336165 издадени од Поштенска штедилни-
ца д.о.о. Скопје на име Василеска Билјана, нас.Точила 
1 Б1/2, Прилеп. (25441)« 
Работна книшка издадена од Скопје на име Снежана 

Петровска, Скопје. (24959) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Азиз 

Абдиовски, Скопје. (24965) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Весна 

Чукалиева, Скопје. (25015) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Даниела 

Николовска, Скопје. (25017) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Неим 

Саити, Скопје. (25020) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Мефаил 

Алију, Скопје. (25023) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Исен 

Исеновски, Скопје. (25048) 
Работна книшка на име Селими Зекир, Кичево. 
Работна книшка на име Стојчев Љупчо, Битола. 
Работна книшка на име Назимет Шаќировска, 

Битола. (25123) 
Работна книшка на име Мурелију Неџбедин, 

Гостивар. (25126) 
Работна книшка на име Величковски Зоран, Скопје. 
Работна книшка на име Дервиши Измет, Струга. 
Работна книшка на име Цветковски Бранко, 

Куманово. (25136) 
Работна книшка на име Спировски Мирко, Охрид. 
Работна книшка на име Исмаилоска Сутка, Прилеп. 
Работна книшка на име Гончов Драган, Кочани. 

Бр. 46-Стр. 2379 

Работна книшка издадена од Скопје на име Колев 
Зоран, Скопје. (25314) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Каратрајкова Гордана, Скопје. (25346) 
Свидетелство на име Јованоска Елена, Тетово.(24968) 
Свидетелство на име Демири Амир, Тетово. (24969) 
Свидетелство на ице Солева Оливера, Велес. (24970) 
Свидетелство на име Хајрија Беќири, Тетово. (24971) 
Свидетелство на име Димитровска Николина, 

Тетово. (24972) 
Свидетелство на име Хавуша Локмани, Тетово. 
Свидетелство на име Емине Елмаза, Тетово. (24975) 
Свидетелство на име Јасмина Кавалевиќ, Кочани. 
Свидетелство на име Екрем Шабани, Тетово. (24977) 
Свидетелство на име Паневски Александар, Велес. 
Свидетелство на име Костоски Миле, Прилеп.(24979) 
Свидетелство на име Костовски Миле, Прилеп. 
Свидетелство на име Неделкоски Љупчо, Прилеп. 
Свидетелство на име Сејзи Локмани, Тетово. (24988) 

Свидетелство на име Јасмина Ковачевич, Кочани. 
Свидетелство на име Даниев Зафиров, Кочани. 
Свидетелство на име Богоеска Моника, Прилеп. 
-Свидетелство на име Тамровски Алтај, Ресен. (24995) 
Свидетелство на име Парталовски Дарко, Ресен. 
Свидетелство на име Василевски Митко, Ресен.(24998 
Свидетелство на име Ѓеоргиев Бобан, Штип. (24999) 
Свидетелство на име Манева Снежана, Штип. (25000) 
Свидетелство на име Пераска Фанче, Ресен. (25002) 
Свидетелство на име Култишевска Мелинда, Ресен. 
Свидетелство на име Милошевски Гоце, Ресен.(25004 
Свидетелство на име Треневска Марија, Ресен.(25006) 
Свидетелство на име Димитроски Валентин, Прилеп. 
Свидетелство на име Палија Сл агана, Демир Капија. 
Свидетелство на име Димитровски Виктор, Делчево. 
Свидетелство на име Котевски Мирослав, Делчево. 
Свидетелство на име Манчева Снежана, Штип.(25026) 
Свидетелство на име Ивановски Горан, Тетово.(25029 
Свидетелство на име Николовска Билјана, Ресен. 
Свидетелство на име Дејан Петрушевски, Велес. 
Свидетелство на име Лазаров Крсте, Демир Хисар. 
Свидетелство на име Мицев Ангел, Демир Хисар. 
Свидетелство на име Симон©ска Ана, Гостивар. 
Свидетелство на име Зенуни Емир, Гостивар. (25108) 
Свидетелство на име Зенуни Емир, Гостивар. (25109) 
Свидетелство на име Шефити Фарук, Тетово. (25110) 
Свидетелство на име Зирафете Адеми, Тетово.(25111 -
Свидетелство на име Севинете Џелили, Тетово. 
Свидетелство на име Стоевски Владо, Ресен. (25116) 
Свидетелство на име Енес Садику, Тетово. (25117) 
Свидетелство на име Мустафи Имерија, Куманово. 
Свидетелство на име Саити Атиџе, Струга. (25141) 
Свидетелство на име Милентијевиќ Дарко, Радовиш. 
Свидетелство на име Јаневски Зоран, Прилеп. (25143) 
Свидетелство на име Спитоски Метин, Прилеп.(25144 
Свидетелство на име Михаилов Мите, Радовиш. 
Свидетелство на име Јованов Славе, Пробиштип. 
Свидетелство на име Добринка Јосифова, Штип. 
Свидетелство на име Галачев Александар, Кочани. 
Индекс бр. 1265 издаден од Педагошки Факултет -

Скопје на име Јонуз Арбен, Скопје. (24964) 
Диплома АДР Диплома за превоз на опасни материја-

ли на име Златановски Богољуб, Скопје. (24961) 
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Месечна карта бр.0385 на име Трпчевсќи Благоја, / 

Тетово. (25133) 
Лична карта на име Јовановска Славјанка, Тетово. 
Лична карта на име Арсоски Косто, Гостивар. (25135) 
Решение уп.бр. 12-10602 издадено од СО.Центар -

Скопје на име Ковачевиќ Рудолф, Скопје. (24962) 
Решение уп.бр. 12-2974 издадено од С О . Центар -

Скопје на име Крстевски Александар, Скопје. (25330) 
Пасош бр.0858135 издаден од увр Берово на име 
Андоновски Зоран, ул.Киро Медарски бр.4, Пехчев©. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со општествен капитал, ЈП Ветери-
нарна станица „Неготино" - Неготино 

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 5.07.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито" бр. 
12 во време од 09 до 14 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за финансии 
на Република Македонија објавува: 

ОТВОРЕН П О В И К БР. 2/99 
ЗА НАБАВКА НА РАБОТНИ СТОЛОВИ, КОНФЕ-
РЕНЦИСКИ СТОЛОВИ, РАБОТНИ ФОТЕЉИ, 
КОНФЕРЕНЦИСКИ ФОТЕЉИ И КЛУБ-СТОЛОВИ 

1. НАБАВУВАЧ: 

Министерство за финансии на Република Македо-
нија со седиште на улица „Даме Груев" бр. 14, Скопје; 

2. ПОНУДУВАЧИ: 

Право на учество има секое заинтересирано до-
машно и странско правно и физичко лице кое е реги-
стрирано за производство и промет (на големо и мало) 
на канцелариска опрема. 

Понудата,, согласно со член 15 став 2 од Законот за 
јавни набавки, може да биде доставена и од група на 
понудувачи. 

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: 

Набавка и испорака на следната канцелариска 
опрема: 

- работни столови, платно, вртливи, 
со лифтомат . . . . .290 парчиња; 
- конференциски столови, платно, 
подвижни 60 парчиња; 

- работна кожна фотеља, подвижна, 
вртлива, солифтомат 4 парчиња; 
- работна кожна фотеља, подвижна, 
вртлива, со лифтомат, релакс 1 парче; 
- конференциски кожни фотељи, подвижни, 
вртливи, со лифтомат. . . . 27 парчиња; 
- клуб-столови (полуфотељи) 49 парчиња; \ 

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
- детален опис на понудената опрема (назив на произво-
дителот, земја на производство и сл.); 
- цена од парче (поединечна) која треба да биде крајна 
(со вкалкулирани царински давачки, данок на промет 
на производи и др. давачки), фиксна, непроменлива се 
до конечното исполнување на договорот и изразена во 
македонски денари; 
- начин на плаќање (авансно и/или одложено плаќање); 
- рок на испорака (искажан во денови од денот на склу-
чувањето на договорот); 
~ времетраењето на гарантниот период за понудената 
опрема; 
- податоци за постгарантниот период (сервис и ре-
зервни делови); 
- рок на важност на понудата; 
- други комерцијални услови; 

5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУ-
ДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИ-
ЛОЖИ КОН ПОНУДАТА: 

- Извод од регистрацијата на дејноста; 
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од носи-
телот на платен промет согласно со Правилникот за 
содржината на документот за бонитет („Службен вес-
ник на РМ" бр. 32/98; бр. 55/98); 
- 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 пресуда не му е изречена 
мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (из-
вод од судска евиденција - Уверение од надлежен Осно-
вен суд - Оддел за прекршоци); 

Физичките лица кои, согласно со Законот за 
вршење на занаетчиска дејност, вршат занаетчиска деј-
ност и се запишани во регистарот на занаетчии во Ми-
нистерството за стопанство на РМ немаат обврска кон 
понудата да ги приложат придружните документи наве-
дени под алинејата 3 и 4; 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната до-
кументација треба да бидат доставени во оригинален 
примерок или како копија заверена од нотар, со исклу-
чок на Изводот од регистрацијата на дејноста кој може 
да се достави како копија. 

6. ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

- Список на главни испораки во последните 3 год. со 
количините на испорачаната опрема и примачите (ре-

- ферентна листа); 
- Сертификат (атест) за квалитет кој одговара на 

важечките норми за квалитет во Република Македо-
нија; 
7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 

- Квалитет 40 бода; 
~Цена 25 бода; 
- Рок и начин на плаќање 20 бода; 
- Рок на испорака 5 бода; 
- Услови на гаранција 5 бода; 
- Финансиска и економска способност 5 бода; 
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8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ: 

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот на отворениот 
повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 

Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставу-
вање ќе се сметаат како ^благовремени и нема да 
бидат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин пропи-
шан 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 оригинален примерок кој треба да биде заверен и 
потпишан од страна на одговорното лице на понудува-
чот. 

Понудите кон кои не е приложена бараната при-
дружна документација (наведена во точките 5 и 6 од 
огласот), односно кои не ги содржат сите податоци 
барани во огласот (наведени во точката 4 од огласот), 
ќе се сметаат за некомплетни 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 Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 
часот секој работен ден) или понудите да ги предадат на 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за фи-
нансии на РМ на лице место, односно на местото на 
јавното отворање на понудите, но најдоцна до утврде-
ниот ден и час на јавното отворање на понудите. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
16.08:1999 год. (понеделник) во 12:00 часот во просто-
риите на Министерството за финансии на РМ (ул. 
„Даме Груев" бр. 14, Скопје), II кат - сала за соста-
ноци. Претставниците на Понудувачите, кои ќе прису-
ствуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за финансии 
на РМ треба да и предадат писмено овластување од 
Понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при ЈП „Македонски шуми" - Скопје 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7-п/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП „Македонски 
Шуми", ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 15 А, Скопје. 
Предмет на набавката е прибирање понуди за на-
бавка на следните теренски возила: 
- Две теренски возила УАЗ 31512 - ТЕНТ, 
- Четири теренски возила УАЗ 31514 со метален 
покрив, 
- Едно теренско возило УАЗ 3153 со метален по-
крив, 
- Едно теренско возило УАЗ 31604-010-013 џип 
4x4, 
- Седум теренски возила Лада - Нива 1.4/4x4. 

1.2. Повикот е јавен и отворен при што набавката ќе се 
изврши со прибирање на понуди во согласност со 
Законот за јавни набавки. 

1.3. Отворањето на понудите ќе се изврши во прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

2.2. Понудата треба да ги содржи единечна цена како и 
вкупна цена за целото количество на набавката (со 
сите давачки во согласност со член 54, став 3, од 
Законот за јавни набавки, ако набавката е од 
странство). 

2.3. Понудата треба да содржи гаранција за квалите-
тот, 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 

на набавката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за вкупната ко-

личина на набавката. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност 30 дена. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Понудувачот треба да приложи: 
3.2. Извод од регистрацијата на дејноста, 
3.3. Документ за бонитет од носителот на платен про-

мет, согласно член 22 од Законот за јавни набавки, 
3.4. Доказ - извод од судската евиденција дека не е 

поведена постапка за стечај, ликвидација, 
3.5. Доказ дека не е изречена мерка за безбедност -

забрана за вршење на дејноста, 
3.6. Список на главни извршени работи, предмет на 

набавката во последните три години со износите, 
датумите и примачите, 

3.7. Сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитетот, 

3.8. Горе наведените документи потребно е да бидат 
доставени во оргинален примерок или доколку се 
фотокопија да бидат заверени од страна на нотар. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се: 
- Цена 30 поени 
- Квалитет 30 поени 
- Начин на плаќање 20 поени 
- Рок за извртување на набавката 20 поени 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
во согласност со член 53 и 54 од Законит за јавни 
набавки. 

5.2. Секој понудувач на отворениот повик може да уче-
ствува само со една понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоца 15 дена 
од објавувањето на повикот во средствата за јавно 
информирање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: 
Јавно претпријатие „Македонски Шуми", ул. 
„Сава Ковачевиќ" бр. 15 А, Скопје. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок, како и оние понуди кои не ја содржат 
потребната документација, нема да се разгледу-
ваат. 

Отворањето на понудите ќе се изврши на 11.08.1999 
година во 12 часот, во просториите на Ј.П. „Македон-
ски Шуми", на ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 15 А - Скопје, 
во присуство на овластените претставници. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на теле-
фон 091/115-060. 

Ј.П. „Македонски Шуми" 
Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при ЈП „Македонски шуми" - Скопје 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8-п/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП „Македонски 

Шуми", ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 15А, Скопје. 
Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на нафта и нафтени деривати според спе-
цификација која може да се добие во просториите 
на ЈП „Македонски шуми" секој работен ден од 8 
до 16 часот, по уплата на надоместок во висина од 
500,00 денари на ж-сметка: 40100-601-404027 ДБ. 

* 4030998338949, Стопанска Банка. 
1.2. Со најповолниот понудувач ќе биде склучен рам-

ковен договор за набавка на нафта и нафтени де-
ривати по подружници во однапред утврдени ме-
сечни количини. 

1.3. Повикот е јавен и отворен при што набавката ќе се 
изврши со прибирање на понуди во согалсност со 
Законот за јавни набавки. 

1.4. Отворањето на понудите ќе се изврши во прису-
ство на понудувачот. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да содржи единечна цена како и 

вкупна цена за целата количина на набавката (со 
сите давачки во согласност со член 54 став 3, од 
Законот за јавни набавки, ако набавката е од 
странство). 

2.3. Понудата треба да содржи гаранција за квалите-
тот. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 

на набавката. 
.2.6, Понудувачот треба да даде понуда за вкупната ко-

личина на набавката. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност 30 дена. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Понудувачот треба да приложи: 
3.2. Извод од регистрацијата на дејноста. 
3.3. Документ за бонитет од носителот на платен про-

мет, согласно член 22 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Доказ - извод од судската евиденција дека не е 

поведена постапка за стечај, ликвидација. 
3.5. Доказ дека не е изречена мерка за безбедност -

забрана за вршење на дејноста. 
3.6. Список на главни извршени работи, предмет на 

набавката во последните три години со износите, 
датумите и примачите. 

3.7. Сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитетот. 

3.8. Горе наведените документи потребно е да бидат 
доставени во оригинален примерок или доколку се 
фотокпија да бидат заверени од страна на нотар. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР* НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се:, 
- Цена 30 поени, 
- Квалитет 30 поени, 
- Начин на плаќанње 20 поени, 
- Рок за извршување на набавката 20 поени. 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги достави 
во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни 
набавки. 

5.2. Секој понудувач на отворениот: повик може да уче-
ствува само со една понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоца 15 дена 
од објавувањето на повикот во средствата за јавно 
информирање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достави 
на следната адреса: Јавно претпријатие „Македон-
ски Шуми" ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 15 А, Скот 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр 
ниот рок како и оние понуди кои не ја содржат потрб-
ната документација нема да се разгледуваат. 
Отворањето на понудите ќе се изврши на 11.08.199 
година во 10 часот, во просториите на Ј.П. „Македон-
ски Шуми", на ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 15 А - Скопје 
во присуство на овластените претставници. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на те 
фон 091 /115-060. 

Ј. П. „Македонски Шуми 
Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни наба 
(„Службен весник" на РМ бр. 26/98), Комисијата 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македон 
телекомуникации" објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 120/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 
РАЗДЕЛНИ РЕГЛЕТИ ЗА ГЛАВЕН РАЗДЕЛНИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника 
ции" - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов" бб. 
1.2. Предмет на набавката: 
Разделни реглети за главен разделите - тип LSA PL 

1.3. Вид и количина: Дадено во тецдер документ: 
јата. 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач 
- цена на набавката 100 
- рок и место на испорака 15 
- начин на плаќање 15 
- гаранција за квалитет и стандард 60 
~техничка способност на производителот 60 

1.5. Рок за доставување на понудите: 
До 10 - 08 -1999 година до 12 часот, кога ќе се изв 
јавно отворање. 

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од дено 
прифаќање на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со прав 
учество на сите домашни и странски правни и физ! 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендерската документација може да се подигне од 
АД „Македонски Телекомуникации44 - Дирекција 
Скопје, Сектор за инвестиции, соба број 216, секо 
ботен ден од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се п 
при подигање на техничките барања е неповрат 
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изнесува 3000 денари, на жиро-сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депо-

нент на Стопанска банка - Скопје. 
..3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-

тација ќе имаат право да поднесат понуди. 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
2.Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 

од Законот за јавни набавки), како гаранција за 
квалитетноработење: 

- референци - список на главни испораки на стоки 
последните три години, 
- техничка опременост - опис на техничките по-

стројки со кои располага понудувачот односно произво-
дителот и мерки што ги презел за обезбедување на 

квалитетот, 
- кадровска структура - посочување на технички 

лица задолжени за контрола на квалитетот. 
3. Понудувачите задолжително да ја достават след-ните придружни документи: 

документ (Извештај) за бонитет чија содржина е 
опишана од министерот за финансии со Правилник, 

набавкигласно член 22 од Законот за јавни набавки и 
јата за (странско правно лице кое се јавува како понудувач 
донскиставува сертификат за бонитет со извештај и ми-

ење издаден од професионално репрезентативно тело 
индустријата, трговијата или на професионално 

ружение на земјата во која се наоѓа неговото се-
, односно ревизорски извештај од независна реви-

зорска институција) и 
доказ дека понудувачот не е под стечај или во 

оцес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
збедност-забрана на вршење на дејност, издаден од 
зана на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 

колку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 

Понудите треба да бидат придружени со банкарска 
гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на 

понудата во валута на понудата, која треба да биде 
изложена во придружната документација, 

Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
спецификацијата, единечни и вкупна цена. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок потпишан од страна на одговорното лице на пону-

вачот. 
Понудите се испраќаат во затворен плик кој 

содржи уште два затворени и запечатени пликови. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 

и ознаката „не отворај" како и бројот на отворениот 
ик. 

Пликот не трба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
пликот треба да биде назначена адресата на набаву-

вачот 
Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-

кументација и ја носи ознаката „документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 

ознката „понуда". 
Понудата се доставива по пошта или со предавање во 

архивата на АД „Македонски телекомуникации" -
дирекција, најдоцна до 10 - 08 -1999 год. до 12 часот, 

И да се обезбедат докази за датумот на предав-
ње на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
10 - 08 - 1999 година, во 12 часот во просториите на 
Дирекцијата на АД „Македонски телекомуникации" 
Скопје, во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 091112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 

1340. Одлука за разрешување и именување 
претседател, заменик на претседателот, 
членови и заменици на членовите на 
Државната изборна комисија за изби-
рачкиот список 2369 

1341. Одлука за разрешување од функцијата 
заменик претседател на Републичката 
комисија за односи со верските заед-
ници 2369 

1342. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Медицински центар - Гостивар 2369 

1343. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација „Железара" - Скопје 2370 

1344. Одлука за избор на членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Завод за превенција, лекување 
и рехабилитација на кардиоваскуларни 
заболувања-Охрид 2370 

1345. Уредба за изменување на Уредбата за 
контниот план и за билансите за друш- , 
твата за осигурување 2370 

1346. Уредба за изменување и дополнување 
на Уредбата за контниот план и за би-
лансите за банките и штедилниците . . . 2370 

1347. Одлука за давање согласност на Сгату-
тарната одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на 
Македонија 2371 

1348. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за про-
изводство, пренесување и дистрибуција ; 

на електрична енергија „Електросто-
панство на Македонија" - Скопје 2371 

1349. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за одр-
жување и заштита на магистралните и 
регионалните патишта „Македонка-
т а " - С к о п ј е 2371 

1350. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на АД за теле-
комуникации „Македонски Телекому-
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8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ: 

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена 
од денот на објавувањето на огласот на отворениот 
повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето). 

Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставу-
вање ќе се сметаат како ^благовремени и нема да 
бидат разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин пропи-
шан 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 оригинален примерок кој треба да биде заверен и 
потпишан од страна на одговорното лице на понудува-
чот. 

Понудите кон кои не е приложена бараната при-
дружна документација (наведена во точките 5 и 6 од 
огласот), односно кои не ги содржат сите податоци 
барани во огласот (наведени во точката 4 од огласот), 
ќе се сметаат за некомплетни 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 Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 
часот секој работен ден) или понудите да ги предадат на 
Комисијата за јавни набавки на Министерството за фи-
нансии на РМ на лице место, односно на местото на 
јавното отворање на понудите, но најдоцна до утврде-
ниот ден и час на јавното отворање на понудите. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 
16.08.1999 год. (понеделник) во 12:00 часот во просто-
риите на Министерството за финансии на РМ (ул. 
„Даме Груев" бр. 14, Скопје), II кат - сала за соста-
ноци. Претставниците на Понудувачите, кои ќе прису-
ствуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за финансии 
на РМ треба да и предадат писмено овластување од 
Понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при ЈП „Македонски шуми" - Скопје 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7-п/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП „Македонски 
Шуми", ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 15 А, Скопје. 
Предмет на набавката е прибирање понуди за на-
бавка на следните теренски возила: 
- Две теренски возила УАЗ 31512 - ТЕНТ, 
- Четири теренски возила УАЗ 31514 со метален 
покрив, 
- Едно теренско возило УАЗ 3153 со метален по-
крив, 
- Едно теренско возило УАЗ 31604-010-013 џип 
4x4, 
- Седум теренски возила Лада - Нива 1.4/4x4. 

1.2. Повикот е јавен и отворен при што набавката ќе се 
изврши со прибирање на понуди во согласност со 
Законот за јавни набавки. 

1.3. Отворањето на понудите ќе се изврши во прису-
ство на понудувачите. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

2.2. Понудата треба да ги содржи единечна цена како и 
вкупна цена за целото количество на набавката (со 
сите давачки во согласност со член 54, став 3, од 
Законот за јавни набавки, ако набавката е од 
странство). 

2.3. Понудата треба да содржи гаранција за квалите-
тот, 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 

на набавката. 
2.6. Понудувачот треба да даде понуда за вкупната ко-

личина на набавката. 
2.7. Понудата треба да има рок на важност 30 дена. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Понудувачот треба да приложи: 
3.2. Извод од регистрацијата на дејноста, 
3.3. Документ за бонитет од носителот на платен про-

мет, согласно член 22 од Законот за јавни набавки, 
3.4. Доказ - извод од судската евиденција дека не е 

поведена постапка за стечај, ликвидација, 
3.5. Доказ дека не е изречена мерка за безбедност -

забрана за вршење на дејноста, 
3.6. Список на главни извршени работи, предмет на 

набавката во последните три години со износите, 
датумите и примачите, 

3.7. Сертификат од надлежна институција за контрола 
на квалитетот, 

3.8. Горе наведените документи потребно е да бидат 
доставени во орган ален примерок или доколку се 
фотокопија да бидат заверени од страна на нотар. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

4.1. Критериуми за избор на најповолна понуда се: 
- Цена 30 поени 
- Квалитет 30 поени 
- Начин на плаќање 20 поени 
- Рок за извршување на набавката 20 поени 

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 

5.1. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
во согласност со член 53 и 54 од Законит за јавни 
набавки. 

5.2. Секој понудувач на отворениот повик може да уче-
ствува само со една понуда. 

5.3. Рок на доставување на понудите е најдоца 15 дена 
од објавувањето на повикот во средствата за јавно 
информирање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: 
Јавно претпријатие „Македонски Шуми", ул. 
„Сава Ковачевиќ" бр. 15 А, Скопје. 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок, како и оние понуди кои не ја содржат 
потребната документација, нема да се разгледу-
ваат. 

Отворањето на понудите ќе се изврши на 11.08.1999 
година во 12 часот, во просториите на Ј.П. „Македон-
ски Шуми", на ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 15 А - Скопје, 
во присуство на овластените претставници. 
Дополнителни појаснувања може да се добијат на теле-
фон 091/115-060. 

Ј.П. „Македонски Шуми" 
Комисија за јавни набавки 


