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2767. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност (" Службен весник на 
Република Македонија" бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19 септември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РА-
ДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО 

НИВО-РТВ БЕРОВО 
1. Драги Ролевски, се разрешува од должноста ди-

ректор, на Јавното радиодифузно претпријатие на ло-
кално ниво - РТВ Берово. 

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

Бр. 17-4388/1 Претседател на Владата 
19 септември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

2768. 
Врз основа на член 29 од Законот за основање Јавно 

претпријатие Македонска радио телевизија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 6/98), член 92 од 
Законот за радиодифузна дејност ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 20/97) и член 36 став 6 од 
Законот за Владата на Република Македонија ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19 септември 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ-
РЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РТВ БЕРОВО 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 
радиодифузно претпријатие на локално ниво РТВ Бе-
рово, се именува Кирил Ковчегарски, новинар во РТВ 
Берово. 

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

Бр. 17-4389/1 Претседател на Владата 
19 септември 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиепски, с.р. 
2769. 

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за лекови-
те, помошните лековити средства и медицинските по-
магала ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 21/98), министерот за здравство, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИРА ЊЕ 
ЗА ЛЕКОВИТЕ 

1. Се овластува Фармацевтскиот факултет во Ско-
пје да ги врши работите на Национален центар за ин-
формирање за лековите. 

2. Националниот центар за информирање за леко-
вите, согласно Законот за лековите, помошните леко-

вити средства и медицинските помагала, врши инфор-
мирање за лековите преку издавање на стручни при-
рачници и билтени наменети за здравствените работ-
ници и за пациентите со цел информирање за правил-
на употреба на лековите, посебно од аспект на нивна-
та рационална употреба. 

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

Бр. 07-11096/1 
25 септември 2000 година Министер, 

Скопје доц. д-р. Драган Даниловски, с.р. 

2770. " 
Врз основа на член 17 од Законот за пријавување 

на живеалиштето и престојувалиштето на траганите 
("Службен весник нд РМ" бр. 36/92 и 43/2000), минис-
терот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И 
ОДЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕ И ПРЕСТОЈУВА-
ЛИШТЕ, ПРИЈАВУВАЊЕ НД ПРОМЕНА НА АДРЕ-
САТА НА СТАНОТ НА ГРАЃАНИТЕ, ЗА ЕВИДЕН-
ЦИЈА И ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА КНИГАТА ЗА ГОСТИ 

Член 1 
Во Правилникот за обрасците за пријавување и од-

јавување, на живеалиште и престојувалиште, пријаву-
вање на промена на адресата на станот на траганите, 
за евиденција и за образецот на книгата за гости 
("Службен весник на РМ" бр. 79/92), по членот 3 се 
додава нов член 3-а, кој гласи: 

Член 3-а 
Евиденцијата на граѓаните кои го пријавиле 

заминувањето во странство подолго од три месеци, се 
води во вид на картотека, која се состои од поднесени-
те пријави на граѓаните кои престојуваат во странство 
подолго од 3 месеци, како и од регистар за граѓаните 
кои престојуваат во странство подолго од три месеци 
и азбучник за граѓаните кои престојуваат во странст-
во подолго од три месеци. 

Регистарот се води на образецот број 2-а, а азбуч-
н и о т се води на образецот број 2-б. 

По враќањето во Република Македонија, пријава-
та од став 1 на овој член се вади од картотека и се по-
ништува, а во регистарот и во азбучникот во делот за 
забелешка се забележува денот кога граѓанинот го 
пријавил враќањето како и малолетните деца кои се 
вратиле, доколку патувале со него." 

Член 2 
По членот 5, се додава нов член 5-а, кој гласи: 

"Член5-а 
Пријавувањето на граѓаните кои престојуваат во 

странство, подолго од три месеци, се врши на образе-
цот број 5." 

Член 3 
Во членот 6, зборовите: "1 до 4" се заменуваат со 

зборовите: "1,2,2-а, 2-6,3,4, и 5". 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 231-31862/1 Министер 
20 септември 2000 година за внатрешни работи, 

Скопје Доста Димовска, с.р. 
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Образец број 2-б 
Азбучник за граѓани кои престојуваат во странство подолго од три месеци 
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Ред. 
број Име и презиме Регистерски 

број 
Сериски 

број на пријава Забелешка 

V 
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- студии и проекти за интегрирана заштита и реви-
тализација; 

- презентација и популаризација на културното бо-
гатство, особено преку културниот туризам; 

- меѓународна соработка во неговата заштита и 
меѓународна афирмација на културното богатство; 

- издавачка дејност за оваа област, според крите-
риумите за издавачките проекти; 

- содржина на годишните стратешки определби на 
установата; 

- проектен елаборат за недвижен споменик на кул-
тура, комисиски усвоен со одлука и спецификација на 
потребните средства; 

- имиња на стручните раководители на носителот 
на проектот и на другите стручни лица во екипата и 

- партиципација на имателот на недвижниот спо-
меник на културата. 

Програмите/проектите од областа на заштитата и 
користењето на недвижното културно богатство што 
поради карактерот на работите нужно подразбираат 
повеќегодишна активност во континуитет (2 или пове-
ќе години едноподруго) се претставуваат годишно, во 
зависност од обемот, видот и динамиката на реализа-
ција на годишно ниво. 

2. Библиотечна дејност 
Член 5 

Програмите/проектите од областа на библиотеч-
ната дејност ги содржат и следниве посебни елементи: 

- заштита на националната книжна продукција; 
- заштита на книжното културно богатство и на 

библиотечните фондови; 
- набавка на домашни и на странски публикации; 
- промовирање и презентирање на тековната 

книжна продукција и на книжното културно богатство 
на Република Македонија во земјата и странство; 

- изготвување информации за националната книж-
на продукција преку издавање Македонска тековна 
библиографија и други библиографии; 

- овозможување пристап и непречен протек на ин-
формации за библиотечните фондови; 

- активности за популаризација на книгата; 
- меѓународни активности (размена на публикации, 

учество на меѓународни симпозиуми, соработка со 
странски библиотеки); 

- соработка со меѓународни асоцијации и организа-
ции од областа на библиотекарство^ и информатика-
та (со меѓународното здружение на библиотечни асо-
цијации, со Меѓународната федерација за документа-
ција и со други); 

- библиометриски истражувања и 
* - проекти за издавачка дејност на библиотеките 

(подготовка и издавање на роднокрајни библиогра-
фии, билтени, списанија). 

3. Музејска дејност 4 

Член 6 
Програмите/проектите од областа на музејската 

дејност ги содржат и следниве посебни елементи: 
- изложбени активности (археологија, етнологија, 

применета уметност, историја, историја на уметноста 
и природонаука); 

- презентација и афирмација на културните, исто-
риските и музеолошките вредности на Република Ма-
кедонија (особено изложби кои се резултат на меѓуна-
родна соработка и размена и оние што претставуваат 
презентација на нашите врвни музеолошки вредности 
во странство); 

- конзервација на музејски материјал (археологија, 
етнологија, применета уметност, историја, историја на 
уметноста и природонаука), пред се тековното кон-
зервирање, што ќе биде детално претставено во обем, 
со екипа и со спецификација на трошоците за потреб-
ните материјали; 

- истражувачки активности (археологија, етноло-
гија, применета уметност, историја, историја на умет-
носта и природонаука); 

2771. 
Врз основа на член 65 став 5 од Законот за култу-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ШТО ТРЕБА ДА БИДАТ СО-

ДРЖАНИ ВО ПРОГРАМИТЕ И ПРОЕКТИТЕ ОД 

НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА 

ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат основните и по-

себните елементи што треба да бидат содржани во 
програмите и проектите од национален интерес во 
културата (во натамошниот текст: програми/проек-
ти), што се доставуваат на годишните конкурси за 
обезбедување средства од Буџетот на Република Ма-
кедонија, согласно Законот за културата. 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ 

Член 2 
Програмите/проектите што се пријавуваат на кон-

курсот ги содржат следниве основни елементи: 
- име на програмата/проектот и од која област, одт 

носно дејност се пријавува; 
- име, адреса и телефон на носителот на програма-

та/проектот; 
- опис на активностите во програмата/проектот; 
- цели и очекувани ефекти; 
- времетраење и место на реализација на програ-

мата/проектот; 
- број и структура на кадарот; 
- спецификација на трошоците;] 
- потребни вкупни финансиски средства; 
- побарани средства од Министерството за култура 

и од други извори; 
- динамика на реализација на програмата/проек-

тот; 
- регулирање на авторското право и сродните пра-

ва и 
- други посебни елементи утврдени со овој правил-

ник и со конкурсот. 
Член 3 

Националните установи со проектите доставуваат 
и: 

- предлог-пресметка за потребните средства за 
плати, надоместоци и материјални трошоци според 
прописите за Буџетот на Република Македонија и 
упатствата на Министерството за култура и 

- предлог-план за користење на сопствените сред-
ства. 

Домовите на културата и субјектите што вршат 
дејност за посредување во културата, програмите/про-
ектите по конкурсот ги доставуваат одделно по деј-
ности. 

ПОСЕБНИ ЕЛЕМЕНТИ 

1. Заштита и користење на недвижното културно 
богатство 

Член 4 
Програмите/проектите од областа на заштитата на 

недвижното културно богатство ги содржат и следни-
ве посебни елементи: 

- инвентаризација на недвижното културно богат-
ство и изготвување на документација за истото (архи-
тектонско-техничка, фотослајд, видео, индок и др.); 

- истражувачки проекти (анализи, валоризација, 
категоризација, режим на заштита, археолошки ис-
тражувања); 

- конзервација и реставрација со превентивна заш-
тита на евидентираното и неевидентираното културно 
богатство; 
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- истражувања што имаат за цел забележително 
збогатување на музејските фондови со музејски мате-
ријал и со нови податоци за афирмирање на старите 
културни вредности; 

- истражувања што имаат за цел спасување и заш-
тита на загрозени културни вредности и локалитети 
изложени на разни видови деструкции и уништувања; 

- истражувања во рамките на повеќегодишни про-
екти што се во фаза на финансирање или кои ќе бидат 
заокружени во наредните две години; 

- истражувања во рамките на проекти од посебен 
национален интерес и 

- издавачка дејност за оваа област (годишни изда-
нија на зборниците на трудови во областа на археоло-
гијата, етнологијата, применетата уметност, историја-
та, историјата на уметноста и природонауката со при-
мена на важечките критериуми во издавачката деј-
ност). 

При конкурирањето се приложува детално разра-
ботена концепција како и финансиска спецификација 
со: трошоци за печатење на каталог, витрини, поста-
менти, осветлување и други трошоци за уредување на 
просторот, транспортни трошоци, осигурување на ек-
спонатите, патни, дневни и трошоци за н о ќ е в а њ е ^ 
најмногу три лица. 

4. Издавачка дејност 

Член 7 
Програмите од областа на издавачката дејност ги 

содржат и следниве посебни елементи: 
- издавање прозни, поетски, драмски, критички, 

есеистички, лексикографски и други дела на македон-
ски јазик и на јазиците на националностите; 

- издавање преводи од класични и од современи 
странски јазици; 

- издавање периодични публикации (списанија и 
ревии за култура, годишни зборници); 

- издавање компакт дискови, касети, ВЕБ-страни-
ци и др.; 

- меѓународна соработка; 
- издавање дела на македонски и странски автори 

по пат на реципроцитет; 
- издавање дела од македонски автори на странски 

јазици и двојазични (паралелни) изданија; 
- издавање литература на институциите во областа 

на културата: зборници, монографии, речници, лекси-
кографски дела и др. 

При конкурирањето се приложуваат и издавачки 
договор склучен помеѓу издавачот и авторот и препо-
раки или рецензии за предложеното дело. 

5. Музичка, оперска, балетска и играорна дејност 

Член 8 
Програмите/проектите од областа на музичката, 

оперската, балетската и играорната дејност ги содр-
жат и следниве посебни елементи: 

- реализација на симфониски концерти; 
- музичко-сценска продукција (опера и балет); 
- реализација на камерни и солистички концерти; 

4 - музички манифестации; 
- активности на фолклорни ансамбли; 
- активности на: хорски ансамбли, мандолински ор-

кестри и други вокални и инструментални состави; 
- издавање компакт дискови на македонската му-

зичка продуктива и репродуктива; 
- активности за развој и афирмација на музичко-

сценската култура на целата територија во државата и 
гостувања на различни сценски простори; 

- меѓународно претставување на македонската му-
зичка-сценска култура; 

- меѓународна соработка и заеднички проекти со 
странство и 

- биографии на музичките уметници и на другите 
учесници во програмата/проектот. 

6. Драмска дејност 

Член 9 
Програмите/проектите од областа на драмската, 

дејност ги содржат и следниве посебни елементи: 
- драмска продукција на проекти и програми на 

професионалните театарски институции; 
- алтернативна драмска продукција на професио-

нални театарски продуценти и на независно здружени 
уметници од Република Македонија; 

- поддршка на театролошки истражувања; 
, - поддршка на развојот на драмскиот аматеризам; 

- театарски манифестации; 
- поддршка на проекти за меѓународни активности 

и 
- поддршка на гостувања на драмската продукција 

на различни сценски простори во Република Македо-
нија. 

Во програмите/проектите по одделни видови про-
дукција Се содржат и следниве посебни елементи: 

а) за драмската, продукција на професионалните 
театарски институции: 

- експликација на стратешките цели на театарот 
(дефиниција на местото на театарот во потесниот и во 
поширокиот културно-социјален контекст, уметнич-
ките преокупации на театарот); 

- експликација на предлог-репертоарот којшто ќе 
биде во сооднос со стратешките цели; 

- експликација на стратегијата за маркетиншка 
промоција; 

- посебно за секој проект: режисерска експликаци-
ја, финансиска конструкција, за копродукциите - пот-
врди за финансиското учество на ^продуцентите, 
план за реализација, портфолија за режисерот и драм-
скиот автор (се однесува на домашни и помалку поз-
нати творци). 

б) за алтернативна драмска продукција на профе-
сионални театарски продуценти и на независно здру-
жени уметници од Република Македонија: 

- експликација на проектот, режисерска експлика-
ција, финансиска конструкција, план за реализација, 
портфолија за продуцентот, режисерот и драмскиот 
автор (се однесува на домашни и помалку познати 
творци); 

в) за театролошки истражувања: 
- експликација на проектот, фази на реализација, 

финансиска конструкција, очекувани ефекти, портфо-
лија на носителот на проектот и на соработниците; 

г) за поддршка на развојот на драмскиот аматери-
зам, за театарски манифестации и за гостување на 
драмската продукција на различни сценски простори 

• во Република Македонија: 
- експликација на проектот и на неговите стратеш-

ки цели со согледувања за развојот, популаризацијата 
и очекуваните ефекти, финансиска конструкција, 
план за реализација, портфолио на носителот на про-
ектот; 

д) за поддршка на проекти за меѓународни актив-
ности: 

- експликација на проектот, за гостување во стран-
ство и оригиналната покана со образложение за усло-
вите на гостувањето, периодот на неговата реализаци-
ја и финансиска конструкција. 

7. Филмска и кинотечна дејност 

Член 10 
Програмите/проектите од областа на филмската 

дејност ги содржат и следниве посебни елементи: 
- филмско производство; 
- филмски манифестации; 
- дистрибуција и прикажување на филмски дела со 

посебни кинестетски вредности; 
- меѓународни активности; 
- активности за поттикнување на развојот на ама-

терскиот филм и 
- филмска публицистика. 
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Во проектите/програмите по одделни видови про-
дукција се содржат и следниве посебни елементи: 

а) за филмско производство (за филмски дела реа-
лизирани на 16 мм, С 16 мм, 35 мм и С 35 мм филмска 

' лента): 
- за долгометражен и среднометражен игран филм: 

сценарио (потврда за обезбедени авторски права], ре-
жисерка експликација, финансиска конструкција со 
калкулација, писма со намери за копродукции, пор-
тфолија за продуцентот, сценаристот и режисерот, 
план за реализација, потврда за обезбеден дистрибу-
тер; 

- за кусометражен документарен филм: идеја или 
синопсис или сценарио, режисерска експликација, фи-
нансиска конструкција со калкулација, план за реали-
зација, портфолија за продуцентот, сценаристот и ре-
жисерот; 

- за кусометражен игран филм: сценарио, режисер-
к а експликација, финансиска конструкција со калку-
лација, план за реализација и портфолија за проду-
центот, режисерот и сценаристот; 

- за анимиран филм: сценарио, стори борд, р^жи-
серска експликација, дефинирани ликови, финансиска 
конструкција со калкулација, план за реализација, тех-
нологија на реализација и портфолија за продуцентот, 
сценаристот, режисерот и главниот аниматор и 

- финансиска спецификација за депонирање на 
тонска копија во Кинотеката на Македонија на секое 
завршено филмско дело; 

б) за активности за поттикнување на развојот на 
аматерскиот филм, за филмските манифестации и за 
дистрибуција и прикажување филмски дела со посеб-
ни кинестетски вредности: 

- експликација на програмата/проектот, стратешки 
цели, времетраење, ангажирање на потребен кадар, 
финансиска конструкција, експликација на очекувани-
те ефекти и портфолио на носителот на лрограма-
та/проектот. 

в) за меѓународни активности: 
- експликација на проектот, за презентација на до-

машни филмски дела во странство и покана со образ-
лржение на условите на учеството, периодот на реали-
зација, финансиска конструкција, експликација на 
очекуваните ефекти и портфолио на носителот на 
програмата/проектот. 

8. Ликовно творештво и галериска дејност 
Член 11 

Програмите/проектите од областа на ликовното 
творештво и галериската дејност ги содржат и следни-
ве посебни елементи: 

- самостојни и групни изложби; 
- други проекти (колонии, мултимедијални проек-

ти и др.ј на домашната ликовна сцена; , 
- соработка (размена) со поединци, установи и 

здруженија на меѓународен план; 
- студиски патувања, учество на: светски изложби, 

манифестации, саеми, семинари, конгреси и слично и 
- откупи на ликовни дела. 
Во програмите/проектите се содржат и: 
- визуелен материјал (слајДОВИ, фотографии, аудио 

и видео-касети, ЦД-ром, каталог или др.); 
- кратко образложение за проектот (концепција, 

ефекти, порака и др.); 
- показатели за трошоците за реализирање на про-

ектот (изложба, колонија и ел.) со понуди од две пе-
чатници за печатење на каталог, плакат и покани, со 
специфицирани износи за: бројот на страниците, ав-
торските хонорари, преводот, лектурата, бројот на 
репродукциите и форматот; 

- за меѓународни проекти: покана од странство 
(или билатерална спогодба за културна соработка) со 
патни, дневни и трошоци за ноќевање (за уметникот, 
критичарот или учесникот на колонијата), цена на па-
кување на делата, фактура од шпедитерската фирма 
со износ за осигурување на делата, број на претставу-
вања (изложби и др. активности) во тековната година 
и слично. 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

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

Бр. 18-4377/4 
20 септември 2000 година 

Скопје Министер, 
м-р Ганка Самоиловска-Цветанова, с.р. 

2772. 
Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 63/00), согласно Одлуката на Комисијата за 
хартии од вредност донесена на седницата одржана на 
21.09.2000 година, Комисијата издава 

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

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На "СБС Агро Банка Интернешенел Македони-
ја" АД Скопје се дава одобрение за издавање на дол-
горочни хартии од вредност - трета емисија на акции 
во вредност од 13.841.000 германски марки или во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија на денот на донесува-
њето на решението на Комисијата во износ од 
430.026.444,00 денари. 

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

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

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

Број 01-364/1 Комисија за хартии од вредност 
21 септември 200Џ година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

2773. 
Врз основа на член 50 од Законот за хартии од 

вредност ("Службен весник на Република Македони-
ја" број 63/00), Комисијата за хартии од вредност на 
21.09.2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

1. Се дава согласност за промена на условите од 
јавниот повик за запишување и купување на хартии од 
вредност од осмата емисија на акции на "Тутунска 
Банка" АД Скопје. 

2. Рокот за реализација на осмата емисија на акции 
на "Тутунска Банка" АД Скопје ќе трае 15 дена по об-

(јавување на изменетиот јавен повик во еден од дневни-
те весници што излегуваат на територијата на Репуб-
лика Македонија. 

3. Издавачот е должен да изврши соодветно усог-
ласување на актите за издавање на акциите од осмата 
емисија и на јавниот повик, во рок не подолг од три 
дена од денот на приемот на ова решение и за истото 
да ја извести Комисијата. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување. 

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

Образложение 
Комисијата за хартии од вредност на 31.05.2000 го-

дина издаде решение за давање одобрение за издавање 
хартии од вредност за осма емисија на акции на Тутун-
ова Банка" АД Скопје. 
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Согласно одлуката и јавниот повик на банката, ро-
кот за реализација на осмата емисија е шест месеци од 
денот на издавање на решението, односно до 
31.11,2000 година. 

Во Развојниот план на "Тутунска Банка" АД 
Скопје е предвидено зголемување на акционерскиот 
капитал на банката со нова емисија на акции и заради 
тоа банката достави до Комисијата за хартии од вред-
ност барање за скратување на рокот на реализација на 
осмата емисија на акции. 

Врз основа на горенаведеното и врз основа на член 
50 од Законот за хартии од вредност ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 63/00), Комисијата за хартии од вред-
ност на својата седница одржана на 21.09.2000 година 
донесе решение како во диспозитивот. 

ПОУКА: Против ова решение банката има право 
на жалба до Владата на Република Македонија во рок 
од 15 дена од денот на приемот на решението. 

Број 01-192/2 Комисија за хартии од вредност 
25 септември 2000 година Претседател, 

Скопје Никола Груевски, с.р. 

2774. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 јули. 2000 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува член 18-а став 2 од Законот за прекр-

шоците против јавниот ред и мир ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 27/72, 29/83', 51/88,19/90 
и 26/93), во делот "гроб или друго". 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со ре-
шение У.бр.32/2000 од 10 мај 2000 година поведе пос-
тапка за оценување уставноста на член 18-а став 2 од 
Законот означен во точката 1 од оваа одлука затоа 
што се постави прашањето за неговата согласност со 
член 8 алинеја 8, член 9,11 и 25 од Уставот. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспорената 
одредба е предвидено со казна затвор од 40-60 дена да 
се казни ТОЈ што на гроб или друго јавно место поста-
ви натпис, фотографија или подигне спомен обележје 
на лице кое го изгубило животот-како непријател на 
НОБ или општествено политичкото уредување на Ре-
публика Македонија. 

5. Во член 8 став 1 алинеја 8 од Уставот, како една 
од темелните вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија, е утврден и хуманизмот. 

Според член 9 од Уставот граѓаните на Република 
Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, национално-
то и социјалното потекло, политичкото и верското 
уверување, имотната и општествената положба и се 
еднакви пред Уставот и законите. 

Согласно член 11 став 1 од Уставот физичкиот и 
моралниот интегритет на човекот се неприкосновени. 

Во член 25 од Уставот на секој граѓанин му се га-
рантира почитување и заштита на приватноста на не-
говиот личен и семеен живот, на достоинството и уг-
ледот. 

6. Разгледувајќи ја оспорената одредба од законот 
во контекст на изнесените уставни одредби, Судот 
оцени дека таа, во делот со кој како казниво поведе-
ние го определува истакнувањето фотографија, нат-
пис или спомен обележје на гробот на лицето што го 
изгубило животот како непријател на НОБ или на оп-
штествено-политичкото уредување, има импликации 
врз респектирањето на човечкото достоинство како 
уставна вредност што го проткајува уставниот кон-
цепт на човековите права и слободи. Според мислење-

то на Судот, изнесените уставни одредби, и не само 
тие, ја истакнуваат вредноста и неприкосновеноста на 
човечката личност како основа и смисла на гаранти-
рањето на човековите права. Човечкото достоинство, 
во таа смисла, не е само едно од човековите права што 
изречно се препознава во член 25 од Уставот, туку и 
нивна претпоставка изразена во темелната вредност 
на хуманизмот во член 8 став 1 алинеја 8 од Уставот. 

Иако човечкото достоинство е вредност што во 
прв ред бара заштита кога се работи за живите луѓе, 
Уставниот суд смета дека неговиот досег секако ги оп-
фаќа и умрените. Иако изразувањето на респектот 
кон умрените може да има различни нивоа и форми 
особено во јавната сфера. Судот смета дека елемента-
рен услов за респект на човечкото достоинство е ум-
рениот да биде погребан онака како што живите ги 
погребуваат умрените според важечките обичај ни и 
правни правила, независно од нивните заслуги или 
гревови гледани од аспект на општествената заедни-
ца. Во исто време тоа го подразбира и правото на, 
блиските (по било кој основ) на умрениот да не бидат 
попречувани да го погребат на вообичаен, би се рек-
ло, достоен начин. 

Во Република Македонија достојното или вооби-
чаеното погребување, со одредени разлики во поглед 
на верската или националната припадност, подразби-
ра и истакнување знаци, фотографии, натписи, обе-
лежја или надгробни споменици, што е изречно дозво-
лено со член 10 од Законот за гробишта ("Службен 
весник на СРМ" бр. 18/73). 

Врз основа на изнесеното, Судот смета дека со тоа 
што оспорената одредба од Законот како казниво по-
ведение го определува поставувањето на фотографи-
ја, натпис или спомен обележје на гроб на лице кое го 
изгубило животот како непријател на НОБ или на оп-
штествено-политичкото уредување на Република Ма-
кедонија, се повредува елементарното достоинство на 
човекот преку ускратување на правото да биде погре-
бан на начин како што се погребуваат умрените и се 
повредува, без основ, исполнувањето на моралната 
должност на неговите блиски да го погребат на таков 
начин, поради што одлучи како во точката 1 од оваа 
одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите д-р Ни-
кола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, 
д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими 
и д-р Јосиф Талевски. 

У.бр.32/2000 
12 јули 2000 година 

Скопје 

2775. 

Претседател 
на Уставниот суд на Република 

Македонија 
д-р Тодор Џунов, с.р. 

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Саждево - Оп-
штина Крушево. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-4363/1 
25 септември 2000 година Директор, 

Скопје дипл. правник Горѓи Лазески, с.р. 
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2776. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Присовјани -
Општина Луково. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-4364/1 
,25 септември 2000 година Директор, 

Скопје дипл. правник Горѓи Лазески, с.р. 

2777. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Буринец - Оп-
штина Луково. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-4365/1 
25 септември 2000 година Директор; 

Скопје дипл. правник Горѓи Лазески, с.р. 

2778. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Богојци - Оп-
штина Делогожди. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-4366/1 
25 септември 2000 година Директор, 

Скопје дипл. правник Горѓи Лазески, с.р. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМГ бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-4367/1 
25 септември 2000 година Директор, 

Скопје дипл. правник Горѓи Лазески, с.р. 

2780. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
- Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Модрич - Оп-
штина Луково. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-4368/1 
25 септември 2000 година Директор, 

Скопје дипл. правник Горѓи Лазески, с.р. 

2781. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Безово - Оп-
штина Луково. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо-
ред Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. 
весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-4369/1 
25 септември 2000 година Директор, 

Скопје дипл. правник Горѓи Лазески, с.р. 

2779. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и запи-
шување на правата на недвижностите ("Сл. весник на 
РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите на катастарската општина Збажди - Оп-
штина Луково. 

2782. 
Врз основа на член 29, став 1, точка 3 и член 43 од 

Законот за банки ("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000) и 
член 63, став 1, точка 30 од Законот за Народна банка 
на Република Македонија ("Сл. весник на РМ бр. 29/96 
- пречистен текст и 37/98), Советот на Народна банка 
на Република Македонија на 29.09.2000 година ја доне-
се следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ ОТВОРЕНИ 

ДЕВИЗНИ ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ 

1. Во Одлуката за утврдување и пресметување от-
ворени девизни позиции на банките ("Сл. весник на 
РМ" бр. 33/2000 и 77/2000) се вршат следните измени и 
дополнувања: 

а) Во точка 7, став 1 датумот "01.10.2000 година" се 
заменува со "01.04.2001 година". 

б) Во точка 7 се додава нов став 2 кој гласи: 
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"Во периодот од 01.10.2000 година до 31.03.2001 го-
дина банките се должни до Народна банка на Репуб-
лика Македонија да доставуваат извештај за отворе-
ната, девизна позиција на декадна основа". 

в) Точка 9 се брише. 
г) Точката 10 станува точка 9. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

О. бр. 02-15/168-2000 Претседател 
29 септември 2000 година на Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

И С П Р А В К И 
По извршеното срамнување со изворниот текст ут-

врдено е дека во текстот на Законот за ратификација 
на Спогодбата меѓу Владата на Република Македони-
ја и Кабинетот на министрите на Украина за .соработ-
ка во областа на туризмот ("Службен весник на Ре-
публика Македонија бр. 55/2000) направена е грешка, 
поради што се дава следнава 

И С П Р А В К А 
Спогодбата меѓу Владата на Република Македони-

ја и Кабинетот на министрите на Украина за соработ-
ка во областа на туризмот, склучена во Киев на 10 ап-
рил 2000 година, во име на Владата на Република Ма-
кедонија е потпишана од Борко Андреев, министер за 
стопанство, а во име на Кабинетот на министри на Ук-
раина од Тигипко Леонидович, министер за економија. 

Бр. 10-3523/4 Од Законодавно-правната 
25 септември 2000 година Комисија на Собранието 

Скопје на Република Македонија 

По извршеното срамнување со изворниот текст ут-
. врдено е дека во текстот на Законот за ратификација 
на Спогодбата меѓу Владата на Република Македони-
ја. и Швајцарскиот Федерален Совет за одбегнување 
на двојното оданочување по однос на данокот од до-
ход и данокот на капитал ( Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 55/2000") направена е грешка, 
поради што се дава следнава 

И С П Р А В К А 
Спогодбата меѓу Владата на Република Македони-

ја и Швајцарскиот Федерален Совет за одбегнување 
на двојното оданочување по однос на данокот од до-
ход и данокот на капитал, склучена во Скопје на 14 
април 2000 година, во име на Владата на Република 
Македонија е потпишана од Никола Груевски, минис-
тер за финансии, а во име на Швајцарскиот Федерален 
Совет од Паскал Кушпен, министер за економија. 

Бр. 10-3523/3 Од Законодавно-правната 
25 септември 2000 година Комисија на Собранието 

Скопје на Република Македонија 

По извршеното срамнување со изворниот текст ут-
врдено е дека во текстот на Законот за ратификација 
на Конзуларната конвенција меѓу Република Македо-
нија и Украина ѓ" Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 55/2000) направена е грешка, поради што 
се дава следнава 

И С П Р А В К А 
Конзуларната конвенција меѓу Република Македо-

нија и Украина, склучена во Киев на 10 април 2000 го-
дина, во име на Владата на Република Македонија е 
потпишана од Александар Димитров, министер за 
надворешни работи, а во име на Кабинетот на минис-
три на Украина од Борис Тарасјук, министер за надво-
решни работи. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води по-

стапка за развод на брак по тужба на тужителот Сами 
Пајазити од с.Батинци, против тужената Ангелина 
Ваховски од с.Батинци, со непозната адреса на живее-
ње во Германија. 

Се повикува тужената да се јави во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот, или на судот да 
му достави точната адреса. Во спротивно, ќе и биде 
поставен привремен старател кој ќе ги штити нејзини-
те интереси во постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, 1.Пбр. 
1776/00. (37023) 

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, како прво-
степен парничен суд преку судијата Весна Стрезовска 
како претседател на советот, во постапката за измена 
на одлука за чување и воспитување на деца, по тужба-
та на тужителот Ширет Рахман од Скопје, ул."Дрим-
кол" бр. 4, сега на привремена работа во Белгија пре-
ку пол.адвокат Мирче Ристевски од Скопје, против ту-
жениот Гани Рахман од Скопје, сега на издржување 
казна затвор во Истражен затвор Скопје, во бегство 
со непознато место на престојување. 

За привремен застапник на тужениот му се поста-
вува адвокатот Мирчевска Виолета од Скопје, ул. 
"Битпазарска" бр. 28/21, која ги има сите права и дол-
жности на законски застапник на тужениот се додека 
истиот или негов полномошник не се појават пред суд-
от, односно се додека Центарот за социјална работа 
не го извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ХУ.П бр. 
1789/00. (36984) 

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 
Основниот суд во Битола поведе вонпроцесна пос-

тапка по предлог на предлагачите Спировски Нове и 
Драгица од Битола, ул."8-ма" бр. 20, за прогласување 
на исчезнато лице за умрено. Параскева Илиева Доне-
ва, родена во Битола на 20.05.1897 година, заминала од 
Битола уште за време на Кралевина Југославија во 
Бугарија, а повремено навраќала во Битола од 1977 до 
1978 година на ул."8-ма" бр. 20, со адреса на живеење 
до 1981 година во Софија Република Бугарија на ул."9 
- ти Септември" бр. 124-блок 1, а од 1981 година живе-
ела во старски дом во Софија, а од 1984 година нема 
никакви податоци за нејзиниот живот. 

Се повикува Параскева Илиева Бонева, како и се-
кое лице кое нешто знае за нејзе, за нејзините контак-
ти, движење или за нејзиниот живот, без одлагање да 
се јави во Основниот суд во Битола, просторија бр. 40. 

Доколку во рок од 3 месеци од денот на објавува-
њето на овој оглас во "Службен весник на РМ", исчез-
натото лице не се јави или некој друг што знае за не-
говиот живот, судот по спроведената постапка ќе до-
несе одлука по предлогот за прогласување на исчезна-
тото лице за умрено. \ 

Од Основниот суд во Битола, ВПП.бр. 107/2000. 
(36624) 

Бр. 10-3523/2 
25 септември 2000 година 

Скопје 

Од Законодавно-правната 
Комисија на Собранието 
на Република Македонија 

Основниот суд во Битола поведе вонпроцесна пос-
тапка по предлог на предлагачката Валентина Кос-
товска од Битола, ул."Романија" бр. 41/174, за прогла-
сување на исчезнато лице за умрено. Костовски Борис 
Марјан, роден на 29.04.1965 година во Прилеп со пос-
ледно место на живеење во Битола на ул." Романија" 
бр. 41/17. Некаде во месец јуни 1992 заедно со лицето 
Љупчо Запаренков заминал во Р.Грција. Од наводите 
на сопругата на Марјан, чие сознание е од лицето 
Љупчо Запаренков, нејзиниот сопруг Марјан Костов-
ски загинал во сообраќајна несреќа во 1992 година во 
Р.Грција. 
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Се повикува Костов Марјан, како и секое лице кое 
нешто знае за исчезнатото лице, за неговите контак-
ти, движење или за неговиот живот, без одлагање да 
се јави во Основниот суд во Битола, просторија бр. 40. 

Доколку во рок од 3 месеци од денот на објавува-
њето на овој оглас во "Службен весник на РМ", исчез-
натото лице не се јави или некој друг што знае за не-
говиот живот, судот по спроведената постапка ќе до-
несе одлука по предлогот за прогласување на исчезна-
тото лице за умрено. 

Од Основниот суд во Битола, ВПП.бр. 267/99. 
(36625) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка 

за исполнување на усмен договор за купопродажба на 
недвижен имот, по тужба на тужителите Милошески 
Цветко од с.Галате, Ристоски Крсте од с.Зубовце, 
Стојкоски Гојко од Скопје, ул.Л.Реров" бр. 33 и 
Јанкоски Јордан од ^Беловиште, против тужените 
Телебак Гојко, Телебак Анѓелко и Телебак Ѓорѓо 
сите од Мостар, БИХ, сега со непозната адреса. 

Согласно одредбите на тужените им се определува 
привремен застапник и тоа Елесај Алии стручен сора-
ботник при Основниот суд во Гостивар, кој ќе ги зас-
тапува интересите на тужените се додека тие или нив-
ни полномошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 341/2000. 
(36903) 

Пред Основниот суд во Гостивар ер води постапка 
по предлог на предлагачите Јакупи Ќамил и Јакупи 
Ќани, од с.Форино, за докажување на смртта на лице-
то Јакупи Бедри од с.Форино, родена на 06.02.1927 го-
дина во с.Чегране од татко Ќамил Јакупи и мајка Ше-
фике Јакупи. 

Се повикува лицето Јакупи Бедри и секое лице кое 
нешто знае за нејзината смрт или за неговиот живот, 
да се јави во рок од 15 дена од објавувањето на овој ог-
лас во "Службен весник на РМ" и во Основниот суд во 
Гостивар. 

По истекот на рокот од 15 дена, судот по спрове-
дената постапка ќе донесе одлука за утврдување на 
смртта. 

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 131/2000. 
(36679) 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за 

сопственост и владение, против тужените Василев Ва-
сил од Кавадарци, ул."Пере Тошев" бр. 18, Василев 
Цандо од Кавадарци, ул."Пере Тошев" бр. 32, Василев 
Трајко од Кавадарци, ул." Пере Тошев" бр. 30, Васи-
лев Иљо од Кавадарци, ул. "Пере Тошев" бр. 20, Гело-
ва С.Ратка од с.Ќамен Дол, Костова С.Нада од Кава-
дарци, ул."Бабуна" бр. 12, Трајко Костов од Кавадар-
ци, ул.ѓорѓи димитров" бр.20, Миле Костов од Кава-
дарци, ул. Сутевска" бр. 2, Бошкова Гордана од с.Бе-
ганипгге, Костова Снежана од Кавадарци, ул."Кочо 
Рацин" бр. 4/1-12, Настова Биљана од Кавадарци, ул. 
"Мито X.Јасмин" бр. 87 и Ќурќиева Цвета од с.Бега-
ниште - со непозната адреса на престојување. 

Се повикува тужената Ќурќиева Цвета да се јави 
во судот или преку полномошник во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот. Во спротивно, на тужената и 
се поставува привремен старател адвокатот Маја Ки-
танова од Кавадарци, која ќе ја застапува тужената се 
додека таа или нејзиниот полномошник не се појават 
пред судот: 

Од Основниот суд во Кавадарци, П.бр.233/99. 
(36980) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е заведен извршен предмет по пред-

лог на доверителот Комерцијално инвестициона бан-
ка АД Ќуманово правен следбеник на Стопанска бан-

ка АД Скопје - главна филијала Куманово, против 
должникот ППТУ "ВУК" Куманово и Зоран Станко-
виќ и хипотекарните должници Зоран Станковиќ, Ву-
косава Станковиќ и Татјана Крстевска сите од Кума-
ново, за наплата на парично побарување во износ од 
1.708.738,00 денари, врз основа на извршна исправа -
решение за обезбедување Р. бр. 180/94 од 10.02.1994 
година на Општински суд во Куманово. 

Во текот на постапката судот утврди дека должни-
кот и хипотекарниот должник Зоран Станковиќ од 
Куманово, ул."Бошко Буха" бр. 40, живее во странст-
во со непозната адреса, поради што судот му постави 
привремен застапник и тоа адвокатот Горан Пешев-
ски од Куманово, кој ги има сите права и должности 
во име и за сметка на должникот, се додека должник-
от не се појави пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово, Ис.бр. 13-197/99. 
(36901) 

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП 
Пред овој суд се води извршна постапка за наплата 

на парично побарување, по предлог на доверителот 
Орде Кузманоски од Прилеп, против должникот Тра-
јан Спиркоски исто така од Прилеп, сега со непозната 
адреса. 

Се повикува должникот да се јави пред судот во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, или во 
истиот рок да постави свој полномошник . Во спро-
тивно, на должникот ќе му биде поставен привремен 
старател кој ќе се грижи за неговите интереси до пра-
восилното окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Прилеп, И.бр. 5918/98 (36978) 

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

сопственост по основ на наследство, по тужба на ту-
жителот Мусли Ахмет од Лиено Босна и Херцегови-
на, против тужениот Абдиљ Абдурахман од с.Пирок, 
со непозната адреса во Р.Хрватска. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
или да одреди полномошник. Во спротивно, ќе му би-
де поставен привремен старател преку Центарот за 
социјална работа во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово,П.бр. 706/2000 (36906) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
раскинување на договор за доживотно издржување, по 
тужба на тужителот Јанчевски Цветков Сокол од е. 
Беловиште, против тужениот Јанчевски Соколов Тр-
пе од ^Беловиште, со непозната адреса во САД. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
или да одреди полномошник. Во спротивно, ќе му би-
де поставен привремен старател преку Центарот за 
социјална работа во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово,П.бр. 931/2000 (36907) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка 
по тужба на тужителот Деари Бедри и други од с.Че-
лопек, против тужениот Алија Нагиб, со поранешно 
живеалиште во Тетово на ул."Негошева" бр. 5, со не-
позната адреса во Италија. 

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена 
или да одреди полномошник. Во спротивно, ќе му би-
де поставен привремен старател преку Центарот за 
социјална работа во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово Ј1.бр. 1061/99 (36908) 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
Во овој суд поведена е постапка за физичка делба 

на имот стекнат во брак по предлог на предлагачката 
Стојанова Петрунка од Штип, сега престојува во Ав-
стралија, преку полномошникот Маруша Митровска 
од Скопје, против противникот Станимир Стојанов од 
Штип, а сега со непозната адреса во Австралија. 
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Се повикува противникот во рок од 30 дена по об-
јавувањето на огласот да се јави во овој суд и достави 
адреса или да определи свој полномошник. Во спроти-
вно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе 
ги застапува неговите интереси до правосилното завр-
шување на постапката. 

Од Основниот суд во Штип, ВПП.бр. 31/2000. 
(36963) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ 
НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ 

I. Во судскиот регистар на политичките партии под 
Рег. број 97 се запишува политичката партија "Сојуз 
на Египќани" со скратено име "С.Е." со седиште во 
Охрид на ул. "Дејан Војвода" број 306, која ја застапу-
ва нејзиниот претседател Курто Рамадан од Охрид. 

II. Политичката партија стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 27.04.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.П. број 
3/2000. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9454/98, на регистарска влошка бр. 
020308707-3-03-000, го затира во трговскиот регистар 
усогласувањето на Трговското друштво за производ-
ство, трговија, угостителство и услуги ЗОКИ Зоран и 
Станко ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "С. Пинџур" бр. 
24, Тетово. 

Основачи: Бојчевски Зоран од Тетово, Бојчевски 
Станко од Тетово. 

Управител: Бојчевски Зоран без ограничување. 
Дејности: 20.30,20.40,22.22,24.15,24.20,36.12,36.13, 

45.21, 31.20, 61.62, 45.32, 45.33, 45,41, 45.44, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44,. 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 
60.22,60.23,60.24,74.84,51.38. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, 
а одговара со сите свои средства. ' 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9454/98 ; (19007) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 100о6/99, на регистарска влошка бр. 
020259117-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Трговското друштво за промет и 
услуги ТРЕНД СТАР Трендафилка ДООЕЛ увоз-из-
воз Скопје, ул. "12-та Ударна Бригада" бр. 35. 

Усогласување по ЗТД на Претпријатието за тран-
спорт и промет на големо и мало увоз-извоз "ПРОМ-
ТРАНС-КОМЕРЦ" ЏО Скопје, ул. "12-та Ударна 
Бригада" бр. 35 во Трговско друштво за промет и ус-
луги ТРЕНД СТАР Трендафилка ДООЕЈ1 увоз-извоз 
Скопје, ул. "12-та Ударна Бригада" бр. 35. 

Од претпријатието истапуваат Рахман Нушевиќ и 
Трајан Стевановски двајцата од Скопје, а пристапува 
како основач на друштвото Трендафилка Филипова 
од Скопје. 

Дејности: 45.21/1, 5.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 
51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 
51,55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 71.10, 
71.21, 72.10, 72.20, 72.30, 74.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 
74.81,74.82, 74.83,74.84, 93.01, 93.04, 93.05, надворешна 

трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, застапување и пос-
редување во надворешнотрговскиот промет, изведува-
ње на инвестициони работи во странство и отстапува-
ње на инвестициони вработи на странски лица, малог-
раничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР 
Југославија, превоз на стоки во земјата и странство, 
работа на меѓународна шпедиција, продажба на стран-
ска стока од консигнациони складишта. 

/Во правниот промет со трети лица друштвото ќе ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските на друштвото основачот не одговара. 
Основачот го сноси ризикот во висина на основач-

киот влог. 
Лицето Трендафилка Филипова е управител без 

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

10066/99 (19008) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 76/99, на регистарска влошка бр. 020304547-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вањето на Трговското д руштво на големо и мало увоз-
извоз МАК СИРОВИНЕ Маријан ДООЕЛ Скопје, 
ул. "Новопроектирана" бб Сервисна зона-југ .Кисела 
Вода. 

Дејности: 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 
50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.57, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 
52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 50.30/2, 
50.40/2, 52.21, 52.12, 50.20, 33.20, 33.30, 28.40, 28.52, 
28.75, 20.51,18.21,25.13, 25.24, 21.25, 93.01, 28.11, 28.62, 
28.63,28.75,28.74, 25.22, 63.12, 74.40, 74.13, 74.14, 70.20, 
74.84, 74.12, 60.24, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи. 

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

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

Лице овластено за застапување во надворешно и 
внатрешниот промет - Анчевска Цона - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 76/99 
(19009) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8751/99, на регистарска влошка бр. 
02019403/-6-01-ООО, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на СТД на ТП Драгица Јован Балканова КРИ-
СИДЕН - промет на мало со облека ТЦ Буњаковец 
локал број 32 Скопје. 

Дејности: 52.41,52.42,52.43,52.33,52.48. 
Во правниот промет со трети лица трговецот пое-

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

лица трговецот поединец одговара со целиот свој 
имот. 

Основач: Драгица Балканова од Скопје, улица 
"Дамаска" број 126. 

Драгица Балканова - управител со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8751/99 (19010) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10939/99, на регистарска влошка бр. 
020197407-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, трго-
вија и транспорт ЛОЈАН-95 Меаз̂  ДООЕЛ експорт-
импорт е. Лојане о. Липково. 

Основач на друштвото е Зимери Меаз од Куманово. 
Дејности: 15.32, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81/1, 

15.81/2, 15.82, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 18.10, 
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19.30; 36.11, 36.12, 36.13,50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 
51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 
51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.31, 71.32, 
74.12, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, застапништво и посреду-
вање, реекспорт, консигнациона продажба, туристич-
ки работи со странство, работи на закуп - лизинг, ма-
лограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и 
СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите 
свои средства. 

\ Во внатрешниот и надворешниот промет друштво-
то го застапува и претставува Зимери Меаз, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10939/99 (19011) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11544/99, на регистарска влошка бр. 
020247977-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, про-
мет и услуги ШВК-КОМЕРЦ Драган ДООЕЛ Скопје, 
ул. "Пробиштипска" бр. 15. 

Дејности: 15.11,15.12,15.13,27.31,27.32,27.33,27.34, 
28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 
28.75, 29.24, 29.72, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1,50.40/2, 50.40/3,50.40/4,51.18, 51.19, 51.21,51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42,52.43,52.44/1, 52.44/2,52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.30, 
63.40, 74.40,74.82, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во областа на промет со стоки и услуги, компен-
зациони работи со странство, реекспорт, продажба на 
стоки во консигнациони складишта, малограничен 
промет со соседните земји (Албанија, Грција и Буга-
рија), застапување на странски фирми. 

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

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

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет е Дра-
ган ^рилковски, управител без ограничувања. 

Основач на друштвото е Драган Трипковски. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

11544/99 (19012) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10394/99, на регистарска влошка бр. 
020272017-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, промет, транспорт и услуги АЛДИ Жарко ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Мраморец" бр. 55б. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.13/1, 
01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.42, 
02.01, 05.02,15.11,15.12, 15.13, 15.20,15.32, 15.51, 15.71, 
15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.87, 15.91, 15.93, 15.95, 15.98/2, 
16.00/1, 17.71, 18.10, 18.23, 19.10, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 21.25, 25.13, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.70, 
26.82/2, 27.42, 27.44, 27.45, 27.54, 28.11, 28.12, 28.40, 
28.52, 28.62, 28.71, 28.72, 28.74, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 

45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50,40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24,51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54,51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51,66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41,52.42,52.43,52.44/1,52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 
52.72/1, 52.72/2,52.74,55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2,55.22, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 60.30, 61.10, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 
63.30, 63.40, 71.21, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, 92.33, 92.34, 
92.72,93.01,93.02, 93.05, надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со ^прех-
ранбени производи, посредување и застапување во об-
ласта на промет со стоки и услуги, компензациони ра-
боти со странство, реекспорт, продажба на стоки во 
консигнациони складишта, маЛограничен промет со 
соседните земји (Албанија, Грција и Бугарија), меѓу-
народен транспорт и шпедиција, туристички работи во 
странство, застапување на странски фирми. 

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

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

Основач на друштвото е Жарко Петковски. 
Лице овластено за застапување на друштвото во 

внатрешниот и надворешниот трговски промет е Жар-
ко Петковски, управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10394/99 (19013) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1062/2000 од 28.06.2000 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша Македонско 
- италијански совет за солидарност со скратено име 
МИСО со седиште во Скопје, ул." Козара 64" бр. 3/13. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Ристо Карајаков од Гевгелија. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на промоција на активности, кампањи, воло-
нтерски проекти, соработка, конкретна солидарност 
во ситуации на непогоди, развој, промоција и заштита 
на човековите права, помош на лица погодени од при-
родни катастрофи, војни, насилства, социјална дифе-
ренцијација и дискриминација од секаков вид, собира-
ње, дистрибуција и испраќање на хуманитарна помош, 
зајакнување на цивилното општество и демократија-
та, заштита и унапредување на човековите права како 
и поддржување на независноста на медиумите, невлад-
ините организации, остварување соработка со различ-
ни образовни, научни и истражувачки установи, држа-
вни и јавни служби, средства за масовно информирање 
и различни невладини организации во Македонија и 
странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно, лице и може да започне со работа од 28.06.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34011) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Со. 
бр. 5/98 од 30.07.1999 година во Рег. бр. 56 се запишува 
во регистарот на странски организации Странската 
организација Американска адвокатска асоцијација 
"СИЛИ" со седиште во Вашингтон - САД. 

Седиштето на подружницата на странската орга-
низација Американска адвокатска асоцијација "СИ-
ЛИ" е во Скопје на ул."Васил Стефановски" бр. 23. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружница-
та на странската организација од САД во РМ е г-дин 
Брајан Ледук - американски државјанин. 
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Работата и активностите на подружницата на стра-
нската организација во Р. Македонија ќе се однесува-
ат на поддршка на процесите на реформа на судската 
администрација, компјутеризација на судовите и овоз-
можување на достапност на правните извори, јакнење 
и афирмација на независноста на судиите и судството 
во целина, воспоставување на клиничка правна прогр-
ама во рамките на Правниот факултет и подобрување 
на информираност на јавноста за работата и органи-
зацијата во судовите и правниот систем на Р. Македо-
нија. 

Подружницата на странската организација стекну-
ва својство на правно лице и може да започне со рабо-
та од 30.07.2000 година, и ќе трае до завршувањето на 
потребата од нејзино делување во Република Македо-
нија. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34022) 

статутот на здру-
"ЕКСТРЕМ" -

Се утврдува дека програмата и еп 
жението на граѓани Сноуборд клуб 
Скопје со седиште во Скопје со својство на правно ли-
це од 03.09.1997 година, се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд во Скопје I - Скопје под Рег. 
бр. 836 се запишува здружението на граѓани Сноуборд 
"ЕКСТРЕМ" Скопје, со седиште во Скопје на ул. 
"Мраморец" бр. 8 б, кое го застапува неговиот претсе-
дател Предраг Василевиќ од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34034) 

женија на граѓани и фондации под Рег. бр. 835 се запи-
шува здружението на гаѓани "ПРЕС МЕДИА" Ско-
пје со седиште во Скопје на ул."8 -ми Март" бр.13. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Климе Бабунски. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на заштита на човековите права и основни 
слободи зацртани во универзалната декларација за чо-
векови права на ОН, обезбедување на целосно оства-
рување на правата на децата, промовирање мир, толе-
ранција и соработка, промовирање и унапредување на 
професионалните стандарди во новинарството како и 
реализација на квантитативни и квалитативни истра-
жувања во сферата на комуникационата политика и 
стратегија, медиумите и односите со јавноста. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 13.07.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34066) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение 
бр. 8/00 од 17.07.2000 година во Рег. бр. 90 се запиш 

ОСНОВНИОТ суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1068/2000 од 07.07.2000 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации под Рег. бр. 830 се запи-
шува здружението на граѓани Здружение - Џудо клуб 
"ИПОН" Скопје со седиште во Скопје на ул. "Женев-
ска" бб. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Миодраг Стојановиќ од Ско-
пје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на оспособување на пионери, кадети, јуниори 
и сениори, за тренинг и оспособување на кадри за ли-
ца за обезбедување на имоти и лица, учество на меѓу-
народни натпревари и учество во државната репрезен-
тација, организирање состаноци, курсеви, советувања, 
стручна литература и слично како и соработка со ист-
ородни здруженија, стручни и научни институции, со 
државни организации и институции и со заинтересира-
ни праѓани во Р. Македонија и странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на пра-
вно лице и може да започне со работа од 07.07.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34049) 

Со. 
; запишува 

во регистарот на странски организации подружницата 
во Р.Македонија на странската фондација ЌОНРАД 
АД НАУЕР - ФОНДАЦИЈА со седиште во Бон - Гер-
манија. 

Седиштето на подружницата на Странската фонда-
ција КОНРАД АД НАУЕР - ФОНДАЦИЈА од СР 
Германија е во Скопје на ул."Крагујевачка" бр. 2. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружни-
цата на странската фондација од СР Геранија во РМ е 
г-дин Андрејас Клајн - германски државјанин. 

Работата и активностите на подружницата на стра-
нската фондација во Р. Македонија се однесува на ор-
ганизирање семинари од областа на политиката и ме-
ѓународната безбедност, поддршка на европското обе-
динување, меѓународната комуникација со информа-
ции и движење, финансирање на проекти на научни 
истражувања за унапредување на научното и политич-
кото образование, доделување на стипендии на тален-
тирани млади луѓе. - . . 

Подружницата на странската фондација стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 17.07.2000 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34077) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1075/2000 од 07.07.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации под Рег. бр. 8*9 се запишува 
здружението на граѓани Шаховски клуб "БМ" Скопје 
со седиште во Скопје на ул." Атанас Митрев" бр. 22. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Сотир Петровски од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на унапредување на шаховската игра во Р. 
Македонија како и остварување на услови за учество 
на членовите на клубот во шаховските лиги во Р. Ма-
кедонија. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 07.07.2000 
година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (34056) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 
1064/2000 од 13.07.2000 година, во регистарот на здру-

Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Републички одбор на месните за-
едници на Македонија со седиште во Скопје со својст-
во на правно лице од 07.01.1985 година, се во согласно-
ст со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 
209 се запишува здружението на граѓани Републички 
одбор на месните заедници на Македонија со седиште 
во Скопје на ул." Илинденска" бб, кое го застапува не-
говиот претседател Костадин Дамчевски од Велес. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (33961) 
\ 

Основниот суд Скопје И - Скопје со решение 1.3г. 
бр. 78/99 од 02.06.1999 година, во регистарот на здру-
женија на граѓани и фбндации се запишува кошаркар-
скиот клуб "МАЏАРИ" Скопје со седиште во Скопје. 

Седиштето на кошаркарскиот клуб "МАЏАРИ" 
Скопје, на ул." Благоја Стефковски" бр. 83, а подрачј-
ето на дејствување на клубот е во Р. Македонија се ос-
тварување на уставните права на работните луѓе и 
граѓаните на полето на физичката култура, развојот 
на кошаркарскиот спорт и принципите на 
аматеризмот, вклучување на граѓаните, а особено 
младината во спортската рекреативна активност во 
кошаркарскиот спорт, развивање на психифизички 
способности и поттикнување на врвни резултати, 
покренување на- иницијативи за донесување и 
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дополнување на прописите и други акти од областа на 
физичката култура и спортот и нивно спроведување, 
соработка со други спортски организации и клубови, 
организирање и спроведување, соработка со други 
спортски организации и клубови, организирање и 
спроведување на тренинзи и натпревари, турнири, 
првенства и приредби и воопшто негување на љубов 
кон кошаркарскиот спорт кај членовите. Со денот на 
запишување во регистарот Кошаркарски клуб 
"МАЏАРИ" Скопје се стекнува со СВОЈСТВО на правно 
лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (34633) 

Основниот суд во Гостивар со решение Зг. бр. 
40/99 од 06.09.2000 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации се запишува здружението на 
граѓани Сојуз на граѓани на Р. Македонија од Гости-
вар, кое го застапува неговиот претседател Феим Сеј-
фулаи. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на организирање на семинари, состаноци, ди-
скусии и слично, во врска со проблемите кои ги опто-
варуваат граѓаните во Гостивар, а со цел за развој на 
демократијата и негување, развивање на граѓанскиот 
идентитет. 

Од Основниот суд во Гостивар. (36895) 

Основниот суд во Гостивар со решение Зг. бр. 
69/99 од 08.02.2000 година, во регистарот на здружени-
ја на граѓани и фондации се запишува здружението на 
граѓани Кинилошко друштво "СКАРДУС" од Гости-
вар, кое го застапува неговиот претседател Бобано-
ски Здравко. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат во поттикнување и покренување на иниција-
тиви за ширењето и развојот на правата и заштитата 
на животните и тоа конкретно на сите видови кучиња, 
нивно селектирање, бодирање и учество во изложби и 
манифестации на натпревари во земјава и во странст-
во и добивање на педигреа и слично. 

Од Основниот, суд во Гостивар. (35678) 

Основниот суд во Тетово со решение Зг. бр. 
34/2000 од 21.09.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации се запишува здружението 
на граѓани радиоаматерски клуб "ИЉО АНТЕСКИ 
СМОК" од Тетово, со скратено име РК со седиште во 
Тетово на ул."Љ.Б.Пиш" бр.' 82. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на ширење и популаризација на техничката кул-
тура од областа на радиоаматеризмот, поттикнување, 
развој и јакнење на интересот кај децата и возрасните за 
активно занимавање со електроника, радио и теле-
комуникации, техничко воспитување, образование, 
поттикнување, развој и примена на иновации и друго. ^ 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
клубот е подрачјето на општина Тетово. 

Здружението на граѓани стекнува својство на 
правно лице и може да започне со работа од 18.09.2000 
година. 

Од Основниот суд во Тетово. (36898) 

Со решение Згф. бр. 41/2000 од 12.07.2000 година 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 
41 за 2000 година се запишува Атлетски клуб "БРЕ-
ГАЛНИЦА" Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Парти-
занска" бб, во просториите на градскиот стадион во 
Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на 
општина Штип. , ' 

Од Основниот суд во Штип. (36392) 

Со решение Згф. бр. 42/2000 од 21.07.2000 година 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден бр-
ој 42 за 2000 година се запишува Хуманитарно здруже-
ние на граѓани "СУЈД ДОЈЧЕ РОМА" Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Косов-
ска" бр. 59, а здружението ќе дејствува на територија-
та на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (36396) 

Со решение Згф. бр. 43/2000 од 31.08.2000 година 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден бр-
ој 43 за 2000 година се запишува Младински совет на 
Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Мар-
шал Тито" бб, а здружението ќе дејствува на терито-
ријата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (36398) 

Со решение Згф. бр. 32/2000 од 24.04.2000 година 
во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден бр-
ој 32 за 2000 година се запишува здружението Центар 
- Рома - Алфа - Грас - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Соли-
дарност" бр. 5/14, а здружението ќе дејствува на тери-
торијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (36399) 

Со решение Згф. бр. 34/99 од 21.06.1999 година во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 34 
за 1999 година се запишува Еколошкото друштво Зле-
товица - Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Јордан 
Стојанов" бр. 1, а здружението ќе дејствува на терито-
ријата на општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип. (36402) 

Со решение Згф. бр. 6/99 од 01.06.1999 година во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 6 
за 1999 госина се запишува здружението на Роми Чер-
ења - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Радан-
ски пат" бр. 202, а здружението ќе дејствува на тери-
торијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (36405) 

Со решение Згф. бр. 9/99 во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации што се води при Основни-
от суд во Штип под реден број 9 за 1999 госина се запи-
шува Општински сојуз на здруженијата за техничка 
култура - Народна техника - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Јосиф 
Ковачев" бр. 82, а здружението ќе дејствува на тери-
торијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (36409) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции се запишува здружението на граѓани под име: 
Фудбалски клуб "ЛЕСКОЕЦ - ГУМНО", ^Лескоец, 
под Рег. Згф. бр. 27/2000 од 13.09.2000 година. 

Здружението на граѓани има за цел да се грижи за 
развојот и унапредувањето на фудбалскиот спорт во се-
лото, општината и републиката и за спортското возди-
гнување на младите, да ги негува сите категории во фу-
дбалот (пионери, кадети, младинци, сениори и ветера-
ни), омасовување на фудбалот, посебно внимание на 
младата популација предучилишна возраст, создавање 
на материјални и други услови за развој на фудбалот, 
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усовршување на играчите со организирање на тренинзи 
и подготовки, обезбедување на инфраструктура за 
натпревари и здравствена заштита на играчите. 

Седиштето на фудбалскиот клуб е во с.Лескоец -
Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Љубе Трајчески од с.Лескоец - Охрид. 

Од Основниот суд во Охрид. (35679) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции са запишуваат измените и дополненијата на стату-
тот и името на здружението на фудбалскиот клуб 
"ЛЕШАНИ" с.Лешани, запишано со решение Рег. 
Згф. бр. 22/99 од 15.03.1999 година, така што во иднина 
ќе работи под име фудбалски клуб "ДЕБАРЦА 2000" 
со седиште во с.Белчишта. 

Од Основниот суд во Охрид. (34091) 

Со решение Згф. бр. 6/2000 од 15.09.2000 година во 
регистарот на здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Кратово се запишува из-
видничкиот одред "КАРПОШ Кратово, со седиште 
на ул."Страхил Досев" бр. 13. 

Цели: развој на членството за љубов кон природа-
та и животот во неа и разбирање на нејзините закони, 
да ја чува и негува флората и фауната и другите при-
родни богатства како и заштита на човековата живот-
на и работна средина. Развивање на работливост, ск-
ромност, истрајност, снаодливост, храброст, искрено-
ст, чесност, штедливост и пружање помош на други во 
природни и елементарни непогоди. Да развива со сво-
ите членови почит кон луѓето, пријателството и почи-
тување на нивното верско и политичко убедување. 
Поттикнување на своите членови љубов кон таткови-
ната, и поттикнување на интересирање и склоност на 
тековите на науката, техниката, културата и спортот. 
И други цели предвидени во член 10 од статусот и про-
грамата за работа на друштвото. 

Од Основниот суд во Кратово. (36199) 

Со решение Згф. бр. 22/99 од 24.11.1999 година при 
Основниот суд во Крушево е извршена измена на ак-
тот за основање и статутот на здружението со име 
"ПРИЈАТЕЛИ НА СВЕТОТ" од Крушево, во однос 
на лицето овластено за застапување на здружението. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Здравеска Добрила. 

Од Основниот суд во Крушево. (36162) 

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 
12/2000 од 06.09.2000 година, во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации се запишува Здружение на 
индивидуални производители на здрава еколошка хра-
на "ЗЕЛЕН ЧЕКОР" од Богданци, со седиште на ул. 
"26 Април" бр. 1. Иницијатори за основање се: 

Роберт Марков од Богданци, Лујза Богатинова од 
Богданци, Филот Богатинов од Богданци, Тони Тане-
вски од Богданци, Иван Вангелов од Богданци, Горѓи 
Чавдаров од Богданци, Васе Новоселски од Богданци. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
лицето Лујза Богатинова од Богданци. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (36165) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Ст.бр. 205/96 од 07.07.2000 година 
е заклучена стечајната постапка над стечајниот долж-
ник ПОС "ВАРДАР МОНТАЖА" Скопје, со седиште 
на^ул."Руди Чајевац" бр. 4, со жиро сметка 40100-601-

По правосилноста на решението, стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (36957) 

Основниот суд во Битола, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 198/00 од 21.09.2000 година, над 
ПП "З.К.О. од Битола, ул. "Васко Карангелевски" 
РЕМО бр. 4-2/28, дејност - трговија, жиро сметка 
40300-601-75415 при ЗПП Филијала Битола, отвори 
стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (36971) 

Основниот суд во Битола, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 187/00 од 21.69.2000 година, над 
ПП "РУСАЛИЈА" од Битола, ул. "Борис Буџевски" 
бр. 18, дејност - угостителска, жиро сметка 40300-601-
37875 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна пос-
тапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (36973) 

Основниот суд во Битола, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 208/00 од 21.69.2000 година, над 
Трговското друштво "КОЗЈАК" Дунава Ватанџиов-
ска ДООЕЛ од Битола, ул. "Тошо Даскало" бр. 4 в, 
дејност - услужна, жиро сметка 40300-601-12685 при 
ЗПЦ Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (36975) 

Основниот суд во Битола, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ог. бр. 189/00 од 21.69.2000 година, над 
ТП за такси превоз "СУЗИ" Гзим Љатиф Муслиов-
ски од с.Меџитлија, општина Бистрица, Битола, дејно-
ст - услужна, жиро сметка 40300-601-95292 при ЗИП 
Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (36976) 

Основниот суд во Битола, објавува дека со реше-
ние на овој суд Сг. бр. 207/00 од 21.09.2000 година, над 
ПП за вработување на инвалиди "ЧУС" од Битола, ул. 
"Горѓи Наумов" бр. 87 а, дејност - производна, жиро 
сметка 40300-601-5/343 при ЗИП Филијала Битола, от-
вори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (Зо977) 

, Основниот суд во Битола, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 220/00 од 22.69.2000 година, над 
Друштвото за трговија и забавни активности Џон 
Стерјовски и други ИНТЕРНЕТ КАФЕ ТОМ И 
ЏОН"ДОО од Ресен, ул. "Гоце Делчев" бр. 1, дејност 
- услужна, жиро сметка 40310-601-102602 при ЗПП 
Филијала Битола, експозитура Ресен, отвори стечајна 
постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (37434) 

Основниот суд во Битола, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 226/00 од 22.09.2000 година, над 
"РЕГЕНТ ПРОМЕТ 92" ДООЕЛ од Ресен, ул. "Наум 
Весглиевски" бр. 23, дејност - трговија, жиро сметка 
40310-601-27403 при ЗПП Филијала Битола, 
експозитура Ресен, отвори стечајна постапка, но не ја 
спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (37435) 

Основниот суд во Битола, објавува дека со реше-
ние на овој суд Ст. бр. 217/00 од 21.09.2000 година, над 
Приватната здравствена организација - ординација по 
офтамологија "ВИСУС" од Битола, ул. Рузвелтова" 
бр. 5, дејност - услужна, жиро сметка 40300-603-5012 
при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, 
но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (37436) 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со ре-
шение на овој суд Ст. бр. 63/2000 од 22.06.2000 година, 
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е отворена стечајната постапка над должникот ПТП 
"СИЛВЕР" увоз-извоз п.о. од Струмица, но е 
одлучено да истата не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат 
горенаведеното решение преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на решението во 
"Службен весник на Р М \ 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на 
претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (37451) 

на од 500.000,00 денари, сопственост на Алили Абдул-
амит Мустафа од Тетово, преку полномошникот Са-
фет Алили, ул."175" бр. 21, Тетово. 

Се повикуваат зедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чии земјишта се граничат со земји-
штето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

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

(36981) 

Основниот суд во Струмица, објавува дека со ре-
. шение на овој суд Ст. бр. 119/2000 од 12.09.2000 година, 
е отворена стечајната постапка над должникот ПГГУТ 
"МИЧОЛ" увоз-извоз од Струмица, но е одлучено да 
истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат 
горенаведеното решение преку Основниот суд̂  во 
Струмица до Апелациониот суд во Штпи во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на решението во 
"Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на 
претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (37458) 

Основниот суд во Охрид, објавува дека со решение 
на овој суд Ст. бр. 48/99 од 14.09.2000 година, отворена 
стечајна постапка над стечајниот должник ПП 
"СОЈА" од с.Климештани, меѓутоа поради немање 
имот стечајната постапка не се спроведува и се 
заклучува. 

Од Основниот суд во Охрид. (37463) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
_3187, во м.в. "Под лозја", нива 4 класа, во површина од 
441 м2, во КО Октиси, сосопственост на Ашталкоски 
Димитрија од Струга, Ашталкоски Ранко од с.Октиси, 
Струга и Ангелкоски Видосав од Струга, за цена од 
1.300,00 денари, од м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на 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 Сашо Ѓурчиноски "Плоштад на Револуци-
ја" бб, Струга. (36892) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 
109/2000 од 19.09.2000 година отвори стечајна постапка 
спрема должникот Трговското друштво за 
производство, промет и услуги увоз-извоз "КОНТЕ" 
Прилеп, со седиште на ул."Димо Наредниот" бр. 
3/53, запишан во регистарска влошка 1-15031 во 
Основниот суд во Битола со дејност полјоделство со 
жиро сметка 41100-601-36126 во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се 
спроведува, но се заклучува поради немање имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (37423) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште лозје што се нао -

ѓа во КО Возарци, КП бр. 763, план 4, м.в. "Тисовец", 
култура - лозЈе, класа 4, со вкупна површина од 
3204м2 сопственост на Димов Тодор од с.Возарци, Ка-
вадарци, видно од ПЛ бр. 56 издаден до РГУ Одделе-

н и е за премер и катастар Кавадарци, за цена од 
60.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротив-
но го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев,'ул. "Блажо Алексов" 
бб, Кавадарци. (36889) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа катастар-
ска култура - нива 4 класа, на КП бр. 1999, во м.в. 
"Врапчов Пат" во површина од 3243 м2, заведена во 
ПЛ бр. 64 за КО Крушеани, сопственост на Дивјако-
ски Бошков Димитрија, со живеалиште во Прилеп, 
ул."Козара" бр. 10, за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите кои граничат со погоренаведена-
та парцела 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 Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (36886) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа-идеални 2/7 
од КП бр. 1565/35, план 6, скица 17, во м.в. "Рајкова 
куќа", нива од 3 класа во површина од 734 м2 заведено 
во ПЈ1 бр. 2434 за КО Долно Којнаре, сосопственост 
на Трифуновиќ Петар од Кленике, Р.Србија, СРЈ. 

Се повикуваат сосопствениците и соседите - грани-
чари, чие што земјоделско земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од'денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат 
правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достват 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
"Ленинова" бб. (36884) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 276 
на м.в. "Горни суви дол", нива 3 класа, со површина од 
5475 м2, опишано по ПЛ бр. 516, на КО Фалише, за це-

Се продава земјоделско земјиште, и тоа 12/21 од 
КП бр. 1227 дел, на м.в. "Село", овошна градина 4 кла-
са, во вкупна површина од 913 м 2 , заведена во ПЛ бр. 
720 за КО Одри, сопственост на Аврамовска Младе-
нка од с.Одри, а со живеалиште во с.Непроштено, Те-
тово, за вкупна купопродажна цена од 38.000,00 дена-
ри. « 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чии земјишта граничат со земјиштата 
кои се продаваат во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тето-
во. ^ (36982) 

Се продава земјоделско земјиште, и тоа цела од 
.КП бр. 926, план 1, скица 13, на м.в. "Ограда", овошна 
градина 4 класа, во вкупна површина од 1639 м2 , заве-
дена во ПЛ бр. 865 за КО Непроштено, сопственост на 
Благоја Михајловски и Атанас Трпевски и двајцата од 
с.Непроштено, Тетово, за вкупна купбпродажна цена 
од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чии земјишта граничат со земјиштата 
кои се продаваат во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тето-
во. (36983) 

Се продава 1/2 недвижен имот - нива, означен како 
КП бр. 558 во КО Рамне, на м.в. "Село", нива со повр-
шина од 1015 м2, за цена од 10 ДЕМ по м2, и тоа 1/2 од 
горенаведениот имот која е сопственост на Николо-
ски Владимир од Охрид, ул."Момчило Јорданоски" 
бр. 79. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Васил Ќузманоски, ул. "Македонски Про-
светители" бр. 5, Охрид: (368§8) 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 
1020, што се наоѓа во м.в."Горни свињар" во површи-
на од 3567 м2, и тоа само деЈЈ во површина од 1330 м2, 
КО Буково, сопственост на Горѓи Мандевски од е. Бу-
ково, за цена од 82.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопственоците, сопствениците на 
парцелите што граничат со погоренаведената парце-
ла, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој 
оглас во "Службен весник на РМ", доколку се заинте-
ресирани; писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно, го губат правото на првенстве-
но купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот м-р Божидар Кочов, бул."1-ви Мај" бр. 
152, Битола. (36881) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 539, на 
м.в. "Село", култура пасиште, со површина од 150 м2, 
во КО Д.Мелничани, опишано по ИЛ бр. 83, за цена од 
18.636,00 денари, сопственост на Трпковски Бранко од 
Дебар. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Агрон Чутра, ул. "Атанас Илиќ" бб, Де-
бар. (36891) 

Се продава 3/4 од 1/2 идеален дел од: земјоделско 
земјиште КЦ бр. 36 на м.в. "Горска Река", култура ли-
вада, 5 класа, површина од 3429 м2, Кп бр. 92 м.в."3ад 
Скала" култура пасиште, 3 класа, површина од 1280 
м2, КП бр. 185, м.в."Ивкова Чука", култура пасиште. 3 
класа, површина 2406 м2, КП бр. 219, дел 74, план 009, 

скица 037, м.в."Под Бачило", пасиште, 2 класа, во по-
вршина 1000 м2, КП бр. 241, дел 2, план 006, скица 015, 
м.в."Над Варница", пасиште, 3 класа, површина од 
8800м2, КП бр. 389, план 006, скица 011, м.в. "Племени-
шта", ливада, 6 класа, површина 5090 м2, КП бр. 452, 
дел 1, план 007, скица 027, м.в."Шарлина Река", пасиш-
те, 3 класа, површина од 2997 м2, КП бр. 725, дел 1, пл-
ан 012, скица 050, м.в."Село", двориште, површина од 
500 м2, КП бр. 725, дел 1, згр. 1, план 012, скица 050, 
м.в."Село", пасиште 3 класа, површина 13 м2, КП бр. 
,725, дел 1, згр.2, план 012, скица 050, м.в."Село", кул-
тура 50000, со површина од 43 м2, КП бр. 726, план 
012, скица 050. м.в."Село", пасиште, 3 класа, со повр-
шина од 245 м , или вкупна површина од 25894 м2, за-
ведени во лист б, КП бр. 725, дел 1, зграда 1, влез 1, 
кат 01, стан 1, м.в."С.Гари\ површина од 46 м2, КП 
бр. 725, дел 1, зграда 1, влез 1, кат 02, стан 1, м.в. "С. 
Гари", површина 72 м2, и КП бр. 725, дел 1, зграда 1, 
влез 2, кат ПР, м.в."С.Гари" површина 43 м2, или вку-
пна површина од 161 м2, заведени во лист Б, во КО 
Гари, опишано по ИЛ бр. 88, за цена од 600.000,00 де-
нари, сопственост на Нед елковски Томо Марко од 
Скопје. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сопствени-

ците и соседите чие земјиште се граничи со земјиште-
то што се продава во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на Републи-
ка Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање-
то на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Агрон Чутра, ул. "Атанас Илиќ" бб, Де-
бар. (36894) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 578 
на м.в. "Ограда", нива 5 класа, со површина од 785 м2, 
опишано по ПЛ бр. 92, на КО Шипковица, за цена од 
22.000,00 денари, сопственост на Одовии Реџепов Одо 
од е Шипковица, Тетово. 

Се повикуваат зедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чии земјишта се граничат со земји-
штето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

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

(37397) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 106 
на м.в. "Горње ливаде", пасиште 7 класа, со површина 
од 801 м2, опишано по ПЛ бр. 1198, на КО Мала 
Речица, за цена од 80.000,00 денари, сопственост на 
Сејдии Сејди Алинаџи од с.Селце-Кеч, Тетово. 

Се повикуваат зедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чии земјишта се граничат со земји-
штето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

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

(37399) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 572 
на м.в. "Ограда", нива 5 класа, со површина од Ј006 м2, 
опишано по ПЛ бр. 468, на КО Шипковица, за цена од 
32.000,00 денари, сопственост на Бељули Иснија Адил 
од с.Шипковица, Тетово. 

Се повикуваат зедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чии земјишта се граничат со земји-
штето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 
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Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(37401) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
4930 на м.в. "Чардак", лозје 3 класа, со површина од 
945 м2, опишано по ПЛ бр. 11069, на КО Тетово, за це-
на од 104.000,00 денари, сопственост на Мухареми 
Мухарем Изаир, ул."19 Ноември" бр. 12, Тетово. 

Се повикуваат зедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чии земјишта се граничат со земји-
штето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

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

(37405) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
7004/1 на м.в. "Скопски Пет", овошна градина 1 класа, 
со површина од 2541 м2, опишано по ПЛ бр. 5992, на 
КО Тетово, за цена од 200.000,00 денари, сопственост 
на Мехмеди Хамдиев Џеваит, ул."К.Ј.Питу" бр, 31, 
Тетово. 

Се повикуваат зедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чии земјишта се граничат со земји-
штето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

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

(37409) 

Нотарот Ленка Ланчевска, со службено седиште 
во општина Чаир, ги известува сопствениците, заедни-
чките сопственици и сопствениците на граничните 
парцели со парцелите КП бр. 5681/9, нива во м.в. "Бел 
камен", со површина од 308 м2, КП бр. 5682/9, нива во 
м.в. "Бел камен", со површина од 173 м2, КО Радиша-
ни, дека сопственикот на наведените парцели, Дуран-
ски Војислав ги продава наведените парцели по цена 
од 110,00 денари за м . Доколку наведените лица сака-
ат да го користат првенственото право на купување 
предвидено во Законот за земјоделско земјиште, пот-
ребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој ог-
лас, да ја депонираат купопродажната цена во нотар-
ски депозит. Во спротивно, продавачите ќе ја продаде 
на друг купувач. (37241) 

на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на по-
нудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Васил Ќузманоски, ул. "Македонски Про-
светители" бр. 5, Охрид. (37304) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 од 
идеална половина сопственост на продавачот од лозје 
на КП бр. 879 м.б. "Улица" класа 3 со површина од 2856 
м2 заведен во ПЛ бр. 286 за КО Долно Дупени, сопстве-
ност на продавачот Тодоровски Спасе Борис од 
с.Долно Дупени - Ресен, за цена од 62,00 денари по м2. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште се граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (37396) 

Нотарот Ленка Ланчевска, со службено седиште 
во општина Чаир, ги известува сопствениците, заедни-
чките сопственици и сопствениците на граничните 
парцели со парцелата КП бр. 1144/9, нива во м.в. 
"Песок", со површина од 275 м2, КО Радишани, дека 
сопственикот на наведената парцела, Донев 
Светислав ја продава наведената парцела по цена од 
110,00 денари за м2. Доколку наведените лица сакаат 
да го користат првенственото право на купување пре-
двидено во Законот за земјоделско земјиште, потре-
бно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, 
да ја депонираат купопродажната цена во нотарски 
депозит. Во спротивно, продавачите ќе ја продаде на 
друг купувач. (37240) 

Се продава недвижен имот, означен како КП бр. 
66 на м.в. "Горно Поле", нива со површина од 4784 м2, 

КО Трпејца, за цена од 15 денари по м2, сопственост 
на Целкоски Бранко од с.Трпејца, Охрид. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 

Се продава нива во површина од 860 м2, класа 4, 
која лежи на КП бр. 1693, план 5, скица 14, 
м.в." Црвеница", КО Говрлево, сопственост на Мршиќ 
Мирослав, ул."Козара" бр. 42/2-12, Скопје за цена од 
55.040,00 денари. 

Се повикуваат зедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чии земјишта се граничат со земји-
штето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, 
општина Кисела.Вода, Скопје. (36955) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.849333,на име Шапкароски Симон, е. 
Велгошти,Охрид. (36910) 

Пасош бр.1376128/00,издаден од УВР-Скопје на име 
Поповски Дејан, ул."Ф. Рузвелт" бр. 3/3,Скопје. (36943) 

Пасош бр. 0255200,издаден од УВР - Велес на име 
Јовановски Јован,ул."К. Методи "бр.26,Ве лес. (36950) 

Пасош бр.134789/93,издаден од УВР-Куманово на 
име Сулимани Самет, е. Ропаљце,Куманово. (36951) 

Пасош бр. 1321413,издаден од УВР - Велес на име 
Ризоф Орхан, ул." Ј. Тикваровски" бр.20,Велес. (36953) 

Пасош бр.1063613/98, издаден од УВР- Куманово 
на име Агуши Бљерим, е. Лој ане,Куманово. (36956) 

Пасош бр.735942/95 додаден од УВР - Тетово на 
име Јонузи Мемет, е. Боговиње,Тетово. (36966) 

Пасош бр.432181/94,издаден од УВР - Скопје на 
име Несторовски Предраг, ул."Т. Даскалот "бр. 14 б, 
Скопје. 

Пасош бр.765157/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Садије Пљакај, ул."Ц. Димов" бр.116,Скопје. (36969) 

Пасош бр.060296/93додаден од ГУВР-Скопје на 
име Афродита Бајрами, ул.'Т. Стојчевски" К 2 стан 
39, Скопје. (36985) 

Пасош бр.1129753/98,издаден од УВР -Струмица на 
име Дончев Митко, ул."Народен фронт"бр.29,Стру-
мица. (36987) 

Пасош бр.1293015/99,издаден од УВР - Струмица на 
име Маркова Елизабета, е. Сушица,Струмица. (36988) 

Пасош бр.0814322,издаден од УВР-Струмица на 
име Илија Марков,ул." Ленинова "бр.79,Струмица. 

(36989) 
Пасош бр.1093434 на име Стојанова Блашка,е. 

Панчарево,Берово. (36996) 
Пасош бр.0806246,издаден од УВР - Кочани на име 

Андонов Ванчо, е. Зрновци,Кочани. (37014) 
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Пасош, бр.1169679/98 на име Дервиши Агим,- е. 
Франгово,Струга. .(37020) 

Пасош бр.1364438 на име Горанчо Стојанов, ул. 
" Н.Карев" бр. 8,Кочани. (37037) 

Пасош бр.1377114/00,издаден од УВР-Скопје на 
име Спреса Кучи,ул."Ф. Заири "бр. 86,Скопје. (37050) 

Пасош бр.998120 на име Ивановски Климе, е. Го-
ранци,Охрид. (37064) 

Пасош бр. 1306428,издаден од УВР - Скопје на име 
Елвис Дурмишов,ул."Ударничка"бр.2/11,Скопје. 37069 

Пасош бр. 1379342,издаден од УВР - Скопје на име 
Александар Точевски, ул."6. Чопела" бр.136,Скопје. 

Пасош бр. 1373058,издаден од УВР - Скопје на име 
Дејан Точевски, ул.иО. Чопела" бр. 136,Скопје. (37080) 

Пасош бр.0863356 на име Гзим Садику Дебар. 37141 
Пасош бр.1130014/98,издаден од УВР-Струмица на 

име Василев Иљо, ул."Гоце Делчев"бр.77,Струмица. 
Пасош бр.639765додаден од УВР-Скопје на име 

Костовски Јордан, ул." Девол "бр.10,Скопје. (37144) 
Пасош бр.1109248/98,издаден од УВР-Тетово на 

име Амити Аднан,е. Теарце,Тетово. (37145) 
Пасош бр.644295/95додаден од ГУВР-Скопје на 

име Зејди Демири, е. Арнаќија,Скопје. (37146) 
Пасош бр.1034711,издаден од УВР - Тетово на име 

Сејди Зуди, е. Желино, Тетово. (37149) 
Пасош бр.392558/94,издаден од УВР - Скопје на 

име Уснија Исенов, е. Пагаруша,Скопје. (37157) 
Пасош бр. 1272398,издаден од УВР - Скопје на име 

Поповиќ Ана, ул. "Бриселска" бр. 7/3-1,Скопје. 
(37182) 

Пасош бр.158922/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Беќири Енвер,ул."Р. Бурџевиќ" бр. 6,Скопје. (37193) 

Пасош бр.1053689/97,издаден од УВР-Скопје на 
име Османи Нехат,е. Дворце,Скопје. (37194) 

Пасош бр.1290901 на име- Салиу Исни, с.Форино, 
Тетово. (37321) 

Пасош бр.380109, на име Јусуфи Абдулбари,ул."К. 
Дрнц" бр.21,Тетово. ' (37330) 

Пасош бр.1156273,издаден од УВР - Тетрво на име 
Саит Зеќири, е. Седларево,Тетово. (37340) 

Пасош бр.597774/95 на име Неџбедин Деари, е. 
Челопек, Тетово. (11087) 

Пасош бр859555,издаден од УВР - Битола на име 
Котевски Џанго, е. Карамани,Битола. (37319) 

Пасош бр.1185813,издаден од УВР - Охрид на име 
Зоран Трајчевски, е. Велгошти,Охрид. (37485) 

Пасош бр.1154910/98,издаден од УВР - Тетово на 
име Хасани Неби, е. М. Речица,Тетово. (37486) 

Пасош бр.579217,издаден од УВР - Кочани на име 
Трајчо Богоевски, ул."Е.Кардељ"бр.94,Кочани.37494) 

Пасош бр. 958032/96,издаден од УВР - Куманово на 
име Симоновски Киро,ул."Б. Шабани "бр. 141,Кума-
ново. (37522) 

Пасош бр. 958074/96,издаден од УВР - Куманово на 
име Симоновска Македонка,ул."Б.Шабани"бр.141, Ку-
маново. (37524) 

Пасош бр. 923882додаден од УВР - Скопје на име 
Јаневска Маја,ул."Љ. Ивановиќ" бр.14 б,Скопје.(37608) 

Пасош бр.0690989 на име Драга Веселиновска 
Липец - Градец,Виница. (37624) 

Пасош бр. 143510,издаден од УВР - Велес на име 
Атанасовски Душан, ул."А. Шурков" бр.25/1-13,Велес. 

Пасош бр. 946759,издаден од УВР - Скопје на име 
Мојсовска Валентина,Скопје. (37838) 

Пасош бр.376212/94додаден од УВР - Тетово на 
име Џецил Џелили, е. Г.Лешница,Тетово. (37835) 

Пасош бр. 12881358,издаден од ОВР - Струга на име 
Муртезаи Кренар, ул."Чеде Филипоски"бр.23,Струга. 

Пасош бр.778914,издаден од УВР - Струмица на, 
име Истатов Боро, ул."Тодор Ципивски-Мерџан" 
бр.5, Струмица. (37844) 

Пасош бр.1154895,издаден од УВР - Тетово на име 
Шабани Шефки, е. Додроште,Тетово. (37846) 

Пасош бр.408342/94,издаден од УВР-Тетово на име 
Арслани Исен, с.Желино,Тетово. (37847) 

Пасош бр.1154624/98,издаден од УВР-Тетово на 
име Иса Незафет, ул."М.Тито"бр.15/10,Тетово.(37849) 

Пасош бр.370156, издаден од ОВР-Кичево на име 
Ељмазоски Џевит, с.Стрелци,Кичево. (37851) 

Пасош бр.0863661 на име Османи Лурант,Дебар. 
Пасош бр.983578,издаден од УВР - Куманово на 

име Крстевски Дејан,ул."Васко Карангелески" бр.148, 
уманово. (37952) 

Пасош бр. 0144313,издаден од УВР - Тетово на име 
Мемети Лирим, е. Палатица,Тетово; (37960) 

Пасош бр. 1037142,издаден од УВР - Скопје на име 
Саиди Баки, е. Арнакија,Скопје. (37977) 

Пасош бр.650694,издаден од УВР - Ресен на име 
Јосиф Ничевски, е. Љубојно,Ресен. (37985) 

Пасош бр.743081,на име Ристиќ Миодраг, 
ул." Алпи" бр. 55, Скопје. (37989) 

Пасош ор.1109514,издаден од УВР- Гостивар на 
име Зулфија Санела, е. Добри Дол,Гостивар. (3/990) 

Пасош бр.735080,издаден од УВР - Тетово на име 
Јашари Садик,ул." Радован Цониќ "бр.84,Тетово. (37991) 

Пасош бр.2664,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Алими Анифе,ул."Боро Менков" бр.5вл.3,ст.19,Скопје. 

Пасош бр:978921,издаден од УВР - Куманово на 
име Јовановиќ Драгана,ул."Лесковачка 2" бр. 1/6, 
Куманово. 

Пасош бр. 1423576, издаден од УВР - Струмица на 
име Попов Огнен, е. Ангелци бр. 102,Струмица. 38040) 

Пасош бр.628952,издаден од УВР - Струмица на 
име Танка Кирова,ул."Караорман" бр. 13,Струмица. 

Чекови од бр. 50005227294 до 5000522^301^ 
чековна картичка, од тековна сметка бр.6841104, 
издадени од Комерцијална банка а.д. -Скопје на име 
Давидовски Слободан,ул." В.С.-Бато"бр.89/12,Скопје. 

Чекови од бр. 50005227283 до 50005227286 и 
чековна картичка, од тековна сметка бр.2509146, 
издадени од Комерцијална банка а.д. -Скопје на име 
Давидовски Слободан,ул."В.С.-Бато" бр.89/12 ,Скопје. 

(37492) 
Работна книшка на име Фатмир Бислими, е. 

Матка, Скопје. (37437) 
Работна книшка на име Стојков Бојан,Скопје.37466 
Работна книшка на име Миротиќ ЈБудмила,Скопје. 
Работна книшка на име Личина Сеат, Скопје. 

(37549) 
Работна книшка на име Пројчески Живко,Охрид. 
Работна книшка на име Драгал Илиевски, ул." 6 

Април "бр. 24,Куманово. (3/863) 
Работна книшка на име Зејнула Рустеми,е. 

Матејче, Куманово. (37864) 
Работна книшка на име Хони Томир, Струга. 

(37880) 
Работна книшка на име Весна Буторац-Бузлиева, 

Скопје. ' (37982) 
Работна книшка,издаден од во Скопје на име Ста-

меновска Александра,Скопје. (37987) 
Работна книшка,издаден во Приштина на име Гул-

наз Бакрач - Салиу,Скопје. (37988) 
Работна книшка на име Савеска Биљана,Скопје. 
Работна книшка на име Фазли Нуримане,Скопје. 
Воена книшка на име Малчевски Богдан,ул."Жел-

ковец" бр. 4,Кавадарци. (37589) 
Воена книшка на име Мујесер Јакупи,ул."М. Пи-

јаде" бр.47,Охрид. (37879) 
Чековна картичка бр.126028-03 и чекови од бр. 

0120001134257 до 0120001134264 на име Митевски То-
милав,Скопје. / (37986) 

Чековна картичка бр.42601-57 и чекови бр. 
24437877, 24437878 на име Славица Бероња,Скопје. 

Чековна картичка бр.4829988 на име Славица Бе-
роњауСкопје. (37994 )̂ 

Чековна картичка бр.24732-08,чекови бр.23968141; 
23968142 и од бр. 24358116 до 23458125.издадени од 
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Милосија Стоја-
новска,Скопје. (37999) 

Свидетелство за 3 одделение на име Недрет Јусу-
фовска,Ресен. (37493) 

Свидетелство на име Слаџана Стојчева,ул."Н.Ј. 
Вапцаров" бр. 7,Кочани. (37495) 
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Свидетелство на име Петровски Тони,Делчево. 
Свидетелство за 8 одделение на име Јованов 

Живко, е. Ињево,Радовиш. (37571) 
Свидетелство на име Ибраим Кемал, е. Карбинци, 

Штип. (37579) 
Свидетелство на име Емин Кучица,с.Карбинци, 

Штип. (37580) 
Свидетелство на име Забри Кучица,с.Карбинци, 

Штип. (37581) 
Свидетелство на име Ибраим Кемал Фазли, е. 

Карбинци, Штип. ^ (37586) 
Свидетелство на име Лазеска Розета ул."Е. Кар-

дељ" бр. 68,Кочани. (37615) 
Свидетелство на име Ристовски Ванчо, ул."Ј. 

Крчовски "бр. 7,Велес. (3/891) 
Свидетелства за 1 и 2 година, издадени од СПУ 

"Елисие Поповски-Марко"-Скопје на име Салихи Ви-
тан,Скопје. (37983) 

Свидетелство за 8 оддел ение,издадено од ОУ во е. 
Долно Свиларе, Скопје на име Гулсиме Османи, 
Скопје. 

Здравствена легитимација на име Димитар Алек-
сов, Пробиштип. (37888) 

Здравствена легитимација на име Митева Хрис-
тина, е. Лисица,Пробиштип. (37889) 

Ученичка книшка на име Давчев Благој, Комплекс 
Узус К 3/17,Велес. (37613) 

Лична карта на име Стојчески Стојче, е. Вратница, 
Тетово. (37604) 

" Даночна картичка на име "Штерио-Компани" 
Радуша,Скопје. (37489) 

Даночна картичка бр. 50309701107651,издадена од 
Управа за приходи на град Скопје на име СТД "Лиле", 
Скопје. Ѓ37808) 

Чек на име Вранишоски Зоран,Битола. (37490) 
Чекови, бр.992351, 971284 и 971288 на име Ивица 

Спироски, е. Зубовце,Гостивар. (37890) 
Одобрение за посредување во надворешно - тргов-

ски промет, бр. 0821-5672/2,издадено од Министерство 
за трговија - Скопје на име "Калеш" Коцана ДООЕЛ, 
Куманово. (37395) 

Чекови бр. 2362019 и 2362020, од тековна сметка 
бр. 11916368,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Касами Исмет,Скопје. (36944) 

Чекови од бр. 4045689, 4045694. 4045696, 4045699, 
4159585, 4159586 и 4159587, од тековна сметка бр. 
876151, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Василевски Петар,Скопје. (Зо947) 

Чекови од бр. 3086428 до 3086437, од тековна смет-
ка бр. 11992437,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Кормушоски Александар,Скопје. 36948 

Чекови од бр. 4122912 до 4122919, од тековна смет-
ка бр. 9153460 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Сребревска Љуба,СкопЈе. (36986) 

Чекови од тековна сметка бр.3403/57,издадени од 
Стопанска банка а.д. - Струга на име Ангеоска Весна, 
Струга. ^ (37049) 

Чек бр.0010004949570, од тековна сметка бр. 
13749181,издаден од Комерцијална банка а.д. - СкопЈе 
на име Дурловски Игор,Скопје. (37343) 

Работна книшка на име Јакимовска Татјана, 
Скопје. 

Работна книшка на име Горбишлиев Стојан, 
Гевгелија. (36914) 

Работна книшка на име Крстов Ампо,Гевгелија. 
Работна книшка на име Милчевски Кирчо, Гев-

гелија. (36916) 
Работна книшка на име Венков Блажо,Гевгелија. 
Работна книшка на име Горбашлиев Мите,Гевге-

лија. (36918) 
Работна книшка на име Костадинова Елисавета, 

Гевгелија. , (36919) 
Работна книшка на име Ѓавочанов Тане,Богданци. 
Работна книшка на име Прочкова Јованка,Гев-

гелија. „ (36921) 
Работна книшка на име Ѓавочанов Ристо, 

Гевгелија. ^ 
Работна книшка на име Мицева Великан. Калу-

ѓерица,Радовиш. (36923) 

Работна книшка на име Калциоски Абип, 
е.Октиси, Струга. (36924) 

Работна книшка на име Гордана Димоска, ул."Раде 
Иваноски" бр. 26,Прилеп. (36929) 

Работна книшка на име Анастасова Анета,Скопје. 
Работна книшка на име Слободан Митевски, 

Скопје. (36937) 
Работна книшка на име Недевска Богдана,Скопје, 
Работна книшка на име Асипи Ибраим, е. 

Синѓелиќ, Скопје. (36954) 
Работна книшка на име Иванов Јован,Скопје.36965 
Работна книшка на име Станојковски Роберт, 

Скопје. (36967) 
Работна книшка на име Панова Каролина,ул."М. 

Горки "бр.176,Велес. (36990) 
Работна книшка на име Тодорова Валентина, ул. 

"Марксова" бр.16,Велес. (36991) 
Работна книшка на име Петков Ристо,Гевгелија. 
Работна книшка на име Иванов Васил, ул." Илин-

денска "бр. 68,Виница. Ѓ36995) 
Работна книшка на име Бошков Мите,ул."Лески" 

бр. 84/5,Штип. (36999) 
Работна книшка на име Африм Ајдари, нас. Млаки 

бб,Гостивар. (37000) 
Работна книшка на име Настевска Елизабета, е. 

НиклецЈБитола. (37003) 
Работна книшка на име Методија Петрески, При-

леп. (37005) 
Работна книшка на име Бисера Рунеска, ул."М. 

Камен" бр.74,Прилеп. (37007) 
Работна книшка на име Валентин Ѓурковиќ,ул. "Н. 

Карев "бр. 32,Кочани. (37015) 
Работна книшка на име Ангелов Зоран, с.Трновац, 

Кратово. (37019) 
Работна книшка на име Тренев Брбан,Пробиштип. 
Работна книшка на име Фидани Кашиф, ул."Бели-

чица "бр.97,Гостивар. , (37031) 
Работна книшка на име Божинова. Сузана,с.Тр-

кање, Кочани. (37038) 
Работна книшка на име Велков Васко,с.Кучичино, 

Кочани. (37039) 
Работна книшка на име Миладинов Алексадар, 

ул."Макесонска" бр. 50,Кочани. (37040) 
Работна книшка на име Георгиевска Весна,Дел-

чево. ' (37042) 
Работна книшка на име Вељковиќ Стојадин,Кума-

ново. (37046) 
Работна книшка на име Феуза Муамет, Струга. 

(37051) 
Работна книшка на име Делев Илија,Нов Дојран. 
Работна книшка на име Мирев Јозе, е. 

Пекални,Виница. (37063) 
Работна книшка на име Марковски Јован,Скопје. 
Работна книшка на име Јанев Никола,Скопје.З/143 
Работна книшка на име Глигоријадис Ана,Скопје. 
Работна книшка на име Ана Грбовиќ,Скопје.37150 
Работна книшка на име Селејдин Елези,Скопје. 
Работна книшка на, име Коевиќ Зорица,СкопЈе. 
Работна книшка на име Ристевска Анета,Скопје. 
Воена книшка бр.БИ-706484,издадена од Скоше на 

име Бекировски Сабри,Скопје. (36931) 
Воена книшка бр.Б - 0060608,издадена од Скопје 

на име Љубиша Миленковски,Скопје. (36949) 
Воена книшка на име Стојанов Б.Ристе,с.Вел-

гошти, Охрид. (37048) 
Свидетелство на име Ибраими Букурије,с.Ливада, 

Струга. У (36912) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ристески 

Миле, е. Дреновци,Прилеп. (36913) 
Свидетелство на име Амзиу Седат,ул.Ш.Цири-

вири"бр.144, Велес. (36926) 
Свидетелство на име Гоце Талевски, с.Егри, 

Битола. 
Свидетелство на име Миле Витанов,с.Покрајчево, 

Радовиш. (36993) 
Свидетелство на име Здравковска Даниела, е. 

Звегор Делчево. (36997) 
.Свидетелство на име Ајредин Азизи, е. Корито, 

Гостивар. (37009) 
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Уверение на име Петрова Цолова Валентина, е. 
Бистренци,Неготино. (37021) 

Чекови на име Костадинов Тони, с.Ново Село, 
Струмица. (37024) 

Се огласуваат за неважни следните изгубени 
избирачки легитимации 

Избирачка легитимација на име Захарија Стоја-
носка,Тетово. (37487) 

Избирачка легитимација на име Мејреме Камбери 
Сарај 4/34,Скопје. , . (37488) 

Избирачка легитимација на име Накова Василка, 
е. Зрновци,Кочани. (37496) 

Избирачка легитимација на име Накова Велика, е. 
Зрновци,Кочани. (37497) 

Избирачка легитимација на име Ристов Павле, е. 
Зрновци,Кочани. (37498) 

Избирачка легитимација на име Ристова Јованка, 
е. Зрновци,Кочани. (37499) 

Избирачка легитимација на име Мара Белкова, е. 
Зрновци,Кочани. (37500) 

Избирачка легитимација на име Митева Лозанка, 
е. Зрновци,Кочани. (37501) 

Избирачка легитимација на име Ефремова 
Јагода,е. Чешиново, Кочани. (37502) 

Избирачка легитимација на име Јован Јованов, е. 
Зрновци, Кочани. (37503) 

Избирачка легитимација на име Андонова Стојка, 
е. Зрновци, Кочани. (37504) 

Избирачка легитимација на име Стојанчо Спасов, 
Кочани. (37505) 

Избирачка легитимација на име Кованов Игорчо, 
Жиганци-Чешиново, Кочани. (37506) 

Избирачка легитимација на име Апостолов Јован, 
Кочани. (37507) 

Избирачка легитимација на име Јакимова Зорка, е. 
Зрновци,Кочани. 07508) 

Избирачка легитимација на име Минова Сунчица, 
е. Зрновци, Кочани. (37509) 

Избирачка легитимација на име Сулвана Јанева, е. 
Бели,Кочани. (37554) 

Избирачка легитимација на име Горче Тодосиев, е. 
Спанчево,Кочани. (37555) 

Избирачка легитимација на име Кирјана Зашева, 
е. Оганчево, Кочани. (37557) 

Избирачка легитимација на име Петре Иванов, 
Кочани. , (37559) 

Избирачка легитимација на име Спасевсла Вето, 
Делчево. (37561) 

Избирачка легитимација на име Златковска Да-
ниела,Делчево. (37562) 

Избирачка легитимација на име Фејзие Асанова, е. 
Аликоч,Радовиш. (37569) 

Избирачка легитимација на име Нузеим Османов, 
ул. " Плачковица" бр. 109,Радовиш. (37573) 

Избирачка легитимација на име Мамуде Арифова, 
ул."ШаинМаало"бр.14,Радовиш. (3/575) 

Избирачка легитимација на име Костадина Фида-
новска, ул."Солунска" бр. 216,Битола. (37592) 

Избирачка легитимација на име Олга Деловска, е. 
Живојно, Битола. (37595) 

Избирачка легитимација на име Ката Петровска, 
е. Брод,Битола. (37596) 

Избирачка легитимација на име Деловски Добре, 
е. Живојно,Битола. (37597) 

Избирачка легитимација на име Љубица 
Прпцевска Могила,Битола. (37598) 

Избирачка легитимација на име Вељо Трајовски, 
ул. "Партизанска" бр.69/3,Битола. (37599) 

Избирачка легитимација на име Трајковска Љуба, 
е. Крушевица,Прилеп. (37600) 

Избирачка легитимација на име Ракиџиоски Стојо, 
е. Полчиште,Прилеп. (37601) 

Избирачка легитимација на име Трајковски 
Трајан, е. Крушевица,Прилеп. (37602) 

Избирачка легитимација на име Стојкоски Славе, 
е. Крушевица,Прилеп. (37603) 

Избирачка легитимација на име Ашим Мерсими, е. 
Дебреше,Гостивар. (37605) 

Свидетелство на име Аливеби Бајрами,Гостивар. 
Свидетелство на име Димитровски Кирчо, е. 

Стамер, Делчево. (37016) 
Свидетелство на име Гаврилов Ванчо,Делчево. 
Свидетелство за 4 година,издадено од Економско 

училиште на име Јашари Шенаси, е. Оризаре, Кума-
ново. 

Свидетелство за 8 одделенана име Зумрети Азем 
Салиеска,Прилеп. (37026) 

Свидетелство и диплома на име Фердесе Фаризи, 
Тетово. (37029) 

Свидетелство на име Алберт Зендели, ул."Ленин-
градска" бр.65,Гостивар. (37032) 

Свидетелство за о одделение на име Фикнети 
Зенка,ул." Леска" бр. 10 А,Гостивар. (37033) 

Свидетелство за 4 одделение,издадено од ОУ во е. 
Г.Врановци на име Арслановски Хусеин Рамадан, е. 
Врановци,Велес. (37034) 

Свидетелство за 8 одделение на име Ристов Трајан,, 
е. Ракитец,Радовиш. (37036) 

Свидетелство на име Мустафова Мек,Делчево. 
Свидетелство на име Михајловска Роза, е. 

Габрово, Делчево. (37043) 
Свидетелство на име Ковачка Олга, е. Разловци, 

Делчево. (37044) 
Свидетелство на име Маковски Сашко, е. 

Град,Делчево. (37045) 
Свидетелство за 8 одделение на име Шишкова 

Лилјана, е. Конче,Радовиш. (37052) 
Свидетелство за 8 одделение на име Пејовска 

Јована, е. Трновци Могила,Прилеп. (37054) 
Свидетелство за 8 одделение на име Емира Муриќ, 

е. Житоше,Прилеп. (37055) 
Свидетелства за 1, 2, 3, 4 и 5 одделение на име 

Мдии Мерхабе, е. Челопек,Тетово. (37058) 
Свидетелство за 7 одделение на име Прелтим Ви-

нца, е. Велешта,Струга. (37065) 
Свидетелство за 1 одделение на име Селма Јаша-

роска,Охрид. (37066) 
4 Свидетелство за 8 одделение на име Агни Роци, 

Струга. (37067) 
Свидетелство за 8 одделение на име Каба гази, е. 

Велешта, Струга. (37068) 
Свидетелство за 7 одделение на име Зијете Алјос, 

е. Добовјани,Струга. (37070) 
Свидетелство за 7 одделение на име Валјона Насу-

фи, е. Велешта,Струга. (37071) 
Свидетелство на име Шапков Игорче,ул. "Лисец" 

бр.8,Радовиш. (37072) 
Свидетелство на име Стојаноска Снежана, ул."Б. 

Талески" бр.247,Прилеп. Ѓ37076) 
Свидетелство на име Лика Нанче,Тетово. (37077) 
Свидетелство на име Зекирова Елвиза, с.Тработи-

випгге Делчево. , (37111) 
Свидетелство,издадело од УО "Елисие Поповски-

Марко"-Скопје на име Тасевски Сашо,Скопје. (37151) 
Свидетелства за 5, 7 и 8 клас,издадени од 

Гимназија "Цветан Димов "-Скопје на име Алексадар 
Деловски, Скопје. (37153) 

Индекс бр.АД322, издаден од ПФТоце Делчев -
Штип на име Александрова Добринка, с.Ораовица, 
Радовиш. (37074) 

Диплома,издадена од Хемиско училиште - Велес на 
име Годевска Лилјана, с.Тработивиште,Велес. (36927) 

Диплома на име Манев Томе, ул."Плачковица" бр. 
214, Радовиш. (36992) 

Диплома на име Спиркоска Лилјана,ул. "П.Ко-
теска" бр. 23-Б,Прилеп. (37006) 

Диплома - свидетелство на име Панов Трајана. 
Подареш,Радовиш. (37035) 

Диплома за четврти степен,издадена од Гимназија 
"Зеф Љуш Марку -Скопје на име Коџа Мелехат, 
Скопје. . (37148) 

Книшка на име Крстески Благоја, ул."И.Р.-Лола" 
бр. 111,Тетово. (37008) 

Карта бр.5467/45 на име Стојанов Трајан,Штип. 
. Книшка на име Ников Даме ул." Бл.Кирков" бр.70, 

Велес. (37013) 
Книшка на име Ќулумова Валентина, ул. 

"Самоборска" бр. 6,Велес. (37062) 
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Избирачка легитимација на име Зилфие Мерсими, 
е. Дебреше,Гостивар. (37606) 

Избирачка легитимација на име Ангеловска На-
таша, с.Ветуница,Крива Паланка. (37607) ф 

Избирачка легитимација на име Соколова 
Сунчица, Градско,Велес. (37609) 

Избирачка легитимација на име Крстева Радмила, 
Градско,Велес. (37610) 

Избирачка легитимација на име Станка Јованова, 
ул. "4 Јули *бр.62,Градско,Велес. (37611) 

Избирачка легитимација на име Спасова Јорданка, 
Градско,Велес. (37612) 

Избирачка легитимација на име Веизосдка минка, 
ул."Растански пат" бб,Кичево. (37614) 

Избирачка легитимација на име Тодорова Нада, е. 
Зрновци, Кочани. (37617) 

Избирачка легитимација на име Мисовска Даница, 
ул." Борис Кидрич" бр.38,Берово. (37625) 

Избирачка легитимација на име Мисовски Илија, 
ул."Борис Кидрич" бр. 38,Берово. (37626) 

Избирачка легитимација на име Печуровсдки Јо-
ван, е. Русиново,Берово. (37628) 

Избирачка легитимација на име Демирова 
Серпила, ул." Бел Камен" бр.47,Берово. (37629) 

Избирачка легитимација на име Пашалиска Ма-
рија,ул. "Туристичка" бр.13,Берово. (37630) 

Избирачка легитимација на име Чуков Зоран, е. 
Двориште,Берово. (57631) 

Избирачка легитимација на име Стојановски 
Мико, е. Дворци,Берово. (37632) 

Избирачка легитимација на име Тушевски Борис, 
е. Русиново,Берово. (37033) 

Избирачка легитимација на име Кантуровска Кеф-
сералгл.Т.Делчев" бр. 8,Берово. (37634) 

Избирачка легитимација на име Калпачки Илија, 
е. Русиново,Берово. (37635) 

Избирачка легитимација на име Страторски 
Васко, е. Русиново,Берово. (37636) 

Избирачка легитимација на име Голчовски Киро, 
ул."М.Тито" бр.10/9,Берово. (37637) 

Избирачка легитимација на име Пелтечки Борис, 
е. Двориште,Берово. (37о38) 

Избирачка легитимација на име Гушовски Ненад, 
е. Двориште,Берово. (37856) 

Избирачка легитимација на име Трајановски Ду-
шан, е. фориште,Берово. Ѓ3785/) 

Избирачка легитимација на име Доцински Киро, е. 
Русиново,Берово. (37858) 

Избирачка легитимација на име Алиманова Шехе-
резада, ул. "23 Август" бр.5з, Берово. (37859) 

Избирачка легитимација на име Стојковски Крум, 
е. Двориште,Берово. * (378о0) 

Избирачка легитимација на име Гасцеовски Бран-
ко, с.Смојмирово,Берово. (37861) 

Избирачка легитимација на име Пешевска Близа-
бета, е. Псача,Крива Паланка. (37865) 

Избирачка легитимација на име Јакимовски Мара, 
е. Герман,Крива Паланка. (378о6) 

Избирачка легитимација на име Стојановски 
Стоје, е. Ранковце,Крива Паланка. (37868) 

Избирачка легитимација на име Ивановски 
Трајчо, е. Гиновци,Крива Паланка. (37869) 

Избирачка легитимација на име Ивановска Весе-
лка, е. Псача,Крива Паланка. (37870) 

Избирачка легитимација, на име Николовска 
Доцка, е. Герман,Крива Паланка. (37873) 

Избирачка легитимација на име Јакимовски 
Трајко, е. Герман,Крива Паланка. (37874) 

Избирачка легитимација на име Марковска Жак-
лина, е. Герман,Крива Паланка. (37875) 

Избирачка легитимација на име Додевски Свето-
зар, е. Герман,Крива Паланка^ (37876) 

Избирачка легитимација на име Станковска 
Слаѓана, е. Герман,Крива Паланка. (37877) 

Избирачка легитимација на име Алдо Муратов, 
ул. "Корчо Маало "бр. 71,Радовиш. (37886) 

Избирачка легитимација на име Јаша Алиова, е. 
Аликоч,Радовиш. (37887) 

Избирачка легитимација на име Нешков Круме, е. 
Крушевица,Кавадарци. (37892) 

Избирачка легитимација на име Блажо Гелов, е. 
Росоман, Кавадарци. 9 (37893) 

Избирачка легитимација на име Нешков Алек-
садар, ^Крушевица,Кавадарци. (37894) 

Избирачка легитимација на име Славе Камчевски, 
е. Росоман,Кавадарци. (37895) 

Избирачка легитимација на име Дејан Дејановиќ, 
е. Сирково,Кавадарци. (37896) 

Избирачка легитимација на име Драги Нешков, е. 
Крушевица,Кавадарци. (37897) 

Избирачка легитимација на име Сузана Гинова, 
ул."В.Назор"бр.ЗО,Кавадарци. (37898) 
0 Избирачка легитимација на име Роза Михова, ул. 
"Слога" бр. 12,Кавадарци. (37899) 

Избирачка легитимација на име Јовановска Гурга, 
ул. "Р.Жинзифов",Кавадарци. (37900) 

Избирачка легитимација на име Ванчо 
Костадинов, е. Марена,Кавадарци. (37901) 

Избирачка легитимација на име Илија Ризов^ул. 
" Партизанска" бр.25,Кавадарци. (37902) 

Избирачка легитимација на име Костадин Митков, 
ул. "СПинџур",Кавадарци. (37903) 

Избирачка легитимација на име Петрова Суза, е. 
Дреново,Кавадарци. (37904) 

Избирачка легитимација на име Уснија Топлица, 
ул."Д.Цекоров"бр. 44,Кавадарци. (37905) 

Избирачка легитимација на име Трајко Петров, 
ул." В.Влаховиќ" бр.2/3/3,Кавадарци. (37906) 

Избирачка легитимација на име Боскова 
Цветанка, ул. Т.Соколов" бр.49,Кавадарци. (37907) 

Избирачка легитимација на име Самаризиев 
Петар, ул. "Д.Даскалов" бр. 22,Кавадарци. (37908) 

Избирачка легитимација на име Пемов Зоран, ул. 
" Марксова" бр. 10,Кавадарци. (37909) 

Избирачка легитимација на име Лазар Митков, 
ул." С.Пинџур" бр. 134,Кавадарци. 37910) 

Избирачка легитимација на име Јорданчо Манчев, 
ул."Р.Жинзифов" бр.35,Кавадарци. (37911) 

Избирачка легитимација на име Итма Топлица, 
ул." СПинџур" бр.16, Кавадарци. (37912) 

Избирачка легитимација на име Манева Виолета, 
е. Страгово,Кавадарци. (37913) 

Избирачка легитимација на име Мара Јанчева, 
ул."М. Жунов Жико" бр,42,Кавадарци. (37914) 

Заради довршување на трансформацијата ца прет-
пријатието во општествена сопственост ДИК " ДИЕР" 
Куманово - во стечај, во претпријатие во кое е опреде-
лен сопственикот (член 83 од ЗТПОК) и согласно 
Програмата за начинот на остварувањето на транс-
формацијата и финансиската консолидација, Управ-
ниот одбор на предлог на доверителите, на седницата 
одржана на 14.01.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВО 
ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ДИК "ДИЕР" КУ-
МАНОВО - ВО СТЕЧАЈ СО ПРЕТВОРАЊЕ НА ПО-
БАРУВАЊАТА НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ ВО ТРАЕН 
ВЛОГ ВО КОМБИНАЦИЈА СО ПРОДАЖБА НА ИДЕ-
АЛЕН ДЕЛ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОСТАТОКОТ 

НА ОПШ ТЕСТ ВЕНИОТ КАПИТАЛ 

1.0ПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Претпријатието во општествена сопственост ДИК 

"ДИЕР" Куманово, во стечај со седиште во општина 
Куманово, основаново април 1947 година. 

Член 2 
Вредноста на претпријатието утврдена со почетни-

от биланс е проценета според Методологијата за про-
ценка на претпријатијата со општествен капитал. 

Проценетата вредност на претпријатието изнесува 
1.139.863 ДЕМ, искажана според средниот курс за 1 
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ДЕМ/30.98 денари на Народна банка на Република 
Македонија. 

Член 3 
Основната главница на претпријатието изнесува 

1.139.863 ДЕМ, односно 11.399 акции со номинална 
вредност од 100 ДЕМ за една акција со следнава стру-
ктура: 

- 760.028(66.68%) или 7.600 акции општествен ка-
питал за продажба; 

- 239.863 ДЕМ (21.04%) или 2.399 акции траен влог 
по основа на неисплатени нето плати на работници; 

- 5.850ДЕМ (0.51%) или 59'акции се акционерски 
капитал; 

- 134.122 ДЕМ (11.77%) или 1.341 акции општест-
вен капитал за кој Друштвото, ќе му издаде бесплатно 
на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување при-
оритетни акции. 

Член 4 
Пред да се пристапи кон трансформацијата на пре-

тпријатието согласно оваа одлука, претпријатието об-
јави оглас во весникот "Нова Македонија" со кој ги 
повика поранешните сопственици и нивните наследни-
ци, во рок од 60 дена по огласувањето да ги најават по-
барувањата од претпријатието. 

Во рокот од став 1 на овој член свое побарување 
не е пријавен поранешниот сопственик. 

Член 5 
Пред да се утврди износот на општествениот капи-

тал кој се продава претходно претпријатието ги утвр-
ди, односно што настанале по основ на вложени сред-
ства. 

Член 6 
Трансформацијата на остатокот на општествен ка-

питал на претпријатието ќе биде извршена со продаж-
ба на идеален дел од претпријатието. 

Висината на идеалниот дел изнесува 760.028 ДЕМ, 
односно 7.600 акции со номинална вредност од по 100 
ДЕМ за една акција, или 66.68% од проценетата вред-
ност на претпријатието. 

Член 7 
Основната главница на претпријатието се состои 

од: 
7.600 акции на име општествен капитал предмет на 

трансформација за што на Агенцијата ќе и се издадат 
обични акции кои претставуваат 66.68% од процене-
тата вредност на претпријатието. Делот кој се продава 
под повластени услови ќе биде резервиран од опште-
ствениот капитал на претпријатието што претставува 
23.69% од главнината на претпријатието или вкупно 
2700 акции со номинална вредност од 270.000 ДЕМ. 

Траен влог по основ на нето плати на работници 
од 2.399 акции или 21.04% и 59 акции, односно 0.51% 
акционерски капитал или вкупно акционерски капита 
ал на вработените 21.55% или 2.458 обични акции. 

1.341 акции кои бесплатно се издаваат на ПИОМ, а 
претставуваат 11.77% проценетата вредност на прет-
пријатието. 

Член 8 
Со оваа одлука Претпријатието на Фондот за пен-

зиско и инвалидско осигурување бесплатно му издава-
ат акции во износ од 15 % од остатокот на општестве-
ниот капитал предмет на трансформација, односно 
1.341 приоритетни акции што претставува 11.77% во 
вкупната главнина на Друштвото. 

Акциите од став 1 на овој член се приоритетни: 
- гласат на име на Фондот; 

даваат право на фиксна дивиденда од 2% годиш-
но и сразмерно учество во остатокот на добивката ако 
на обичните акции им се исплатува дивиденда над овој 
износ; 

- во случај на стечај или ликвидација на претприја-
тието му даваат право на сразмерно учество во подел-
бата на остатокот на стечајната, односно ликвидаци-
она маса; 

Акциите од став 2 на оваа одлука не даваат право 
на глас во Собранието на Друштвото. 

На Фондот за пензиско и нвалидско осигурување 
акциите од став 1 на овој член му се издаваат истовре-
мено со издавањето на обичните (реални) акции. 

Член 9 
Со денот на уписот на извршена трансформација 

во судскиот регистар Собранието на Претпријатието 
одлучува и работи според права што ги имаат имате-
лите на акции утврдени со оваа одлука и со Статутот 
на претпријатието. 

Член 10 
До изборот на нови органи на управување, а најдо-

цна во рок од шест месеци од денот на оваа одлука 
продолжува мандатот на членовите во постојните ор-
гани на управување. 

Член 11 
Составен дел на оваа одлука се: извештај за проце-

нетата вредност на претпријатието; извод од судскиот 
регистар; и податоци и докази за правото на сопстве-
ност, располагање, користење и управување со недви-
жностите. 

Член 12 
Директорот на претпријатието оваа одлука ја обја-

вува во "Службен весник на РМ", во "Нова Маке-
донија" и во весниците на јазиците на националности-
те во рок од осум дена од денот на приемот на мисле-
њето на Агенцијата, односно по решението од Осно-
вниот суд во Куманово при кој е водена стечајната 
постапка. 

Претседател 
на Управен одбор 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 10, од Законот за јавните на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисија-
та за јавни набавки на Собранието на Република Ма-
кедонија објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 14/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ЕНТЕРИЕРСКО 
УРЕДУВАЊЕ НА СВЕЧЕНАТА САЛА, ХОЛ ПРЕД 
СВЕЧЕНА САЛА И СВЕЧЕН ВЛЕЗ ВО ОБЈЕКТОТ 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 14/2000 е Соб-

ранието на Република Македонија, со седиште во 
Скопје, ул. "11 Октомври" бб. 

1.2. Предмет на набавката е реализација на Глав-
ниот проект за ентериерското уредување на свечената 
сала, хол пред свечената сала и свечен влез во објек-
тот на Собранието на Република Македонија согласно 
тендерската и техничката документација, кој ќе се .из-
ведува во четири фази и тоа: 

Прва фаза: Ентериерно уредување на свечената 
сала, 

Втора фаза: Ентериерно уредување на холот пред 
свечената сала, 

Трета фаза: Ентериерно уредување на свечениот 
влез, 

Четврта фаза: Изведување на електрични инстала-
ции и водовод. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. Право да 
поднесе понуда име секое заинтересирано правно и 
физичко лице. / 

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите од Законот за јавните набавки. 

2. ТЕНДЕРСКА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА 

2.1. Тендерската и техничката документација заин-
тересираните понудувачи може да ја подигнат во 
просториите на Собранието на Република Македони-
ја, во архивата, соба број 8 секој работен ден од 8,00 до 
14,00 часот, во времето на траењето на јавниот повик. 
За добивање на тендерската и техничката "документа-
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ција понудувачите приложуваат документ за платен 
надомест. 

2.2. Пред подигање на тендерската документација 
заинтересираните понудувачи треба да уплатат 6.000 
денари неповратен надомест на благајната на АД "Бе-
тон" Скопје, ул. Јуриј Гагарин" бр. 15, Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе подигнат тендерска 
документација ќе имаат право да поднесат понуди. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
- Име, адреса и седиште на понудувачот; 
- Единечни цени по сите позиции помножени по 

утврдените количини во тендерската документација 
со сите давачки за секоја фаза посебно, како и вкупна-
та цена на понудата за сите четири фази искажана во 
денари, со посебно искажан данок на промет на произ-
води и услуги (ДДВ). Цените треба да се внесени на 
оригиналниот примерок од подигнатата тендерска до-
кументација која е заверена од набавувачот; 

- Начинот на плаќање; 
- Изјава за прифаќање на фиксни цени на работите 

со вкалкулирани зависни трошоци и даночни обврски; 
- Времетраење на гарантниот период; 
- Рок за изведување на работите со приложен 

динамички план; 
- Фактор на непредвидени работи, 
- Процент на манипулативни трошоци. 

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА 
ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА 

- Извод од судска регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од 

носителот на платниот промет, согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки и Правилникот за содржи-
ната на документот за бонитет ("Службен весник на 
РМ" бр. 32/98 и 55/98); 

- Доказ дека понудувачот не е во стечај или во про-
цес на ликвидација (извод од судски регистар за пове-
дена постапка за стечај, Потврда од основен суд); 

- Доказ дека не му е изречена мерка на безбедност 
- забрана за вршење на дејност (извод од судска еви-
денција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел 
за прекршоци); 

- Банкарска гаранција за извршување на понудата -
оригинален документ во висина од 5% од вкупниот из-
нос на понудата; 

Сите документи кои Ј а сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од судска регистрација на дејнос-
та кој може да се достави како копија. 

4.1. Документи кои понудувачот, согласно со член 
23 став 1 од Законот за јавните наба_вки, ја докажува 
техничката способност, а кои треба да бидат задолжи-
телно приложени во ковертот кој носи ознака "Доку-
ментација". 

- Референтна листа (Список) на изведени објекти 
со ваков вид на работи во последните три години со 
површина на изведените ентериери на објектите, под-
етален опис на изведените ентериерски работи, фо-
тографии и скици; 

- Понудувачите треба да достават писмени доку-
менти и мислење од инвеститорите за стварно и ква-
литетно изведените објекти; 

- Список на подизведувачи за поедини работи; 
- Потекло на материјалите кои се вградуваат со со-

одветни атести кои ги исполнуваат бараните технички 
карактеристики при изведба на објекти од ваков вид; 

- Задолжително да се достават оригинални приме-
роци на материјалите (паркет, гранит, дрвени и гипсе-
ни лајсни и др.), фотографии или скици за понудените 
лустери; 

- Кадровска структура со преглед на стручни лица 
(работници) за изведување на ваков вид на работи и 

- Поименично посочувана со најнеопходните пода-
тоци" на техничките лица кои ќе бидат задолжени за 
изведување на работите. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 40 бодови, 

- квалитет 45 бодови, 
- рок на изведување на работите 10 бодови, 
- начин и услови на плаќање 5 бодови. 
6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

НУДИТЕ 
Понудите треба да бидат доставени на начин про-

пишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните на-
бавки. 

Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок КОЈ треба да биде 
заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите во согласност со член 52 од Законот за 
јавните набавки, можат да се достават преку пошта на 
адреса ул. "11 Октомври" бб или да се предадат во ар-
хивата на Собранието на Република Македонија, секој 
работен ден до 15,00 часот но најдоцна до 20 октомври 
(петок) 2000 година до 12,00 часот. 

Секој понудувач може да учествува само со по ед-
на понуда. 

Отворањето на понудите ќе се изврши на 20 
октомври (петок) 2000 година во 12 часот во Сала 2 во 
објектот на Собранието на Република Македонија. 

Понудите кои нема да бидат доставени во утврде-
ниот рок, оние кои не се изработени, според тендер-
ската документација, како и оние кои не ги содржат 
сите барани податоци кои се назначени во повикот, ќе 
се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат. 

Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, на Комиси-
јата за јавни набавки треба да и предадат писмено ов-
ластување потпишани и заверени од понудувачот. 

дополнителни појаснувања, можат да се добијат на 
тел. 116-287 и 111-652, а по потреба и увид на објектот 
и проектната документација. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10,14 и 16 од Законот за јавни-
те набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки при ЈЗО Психијатрија болница 
" Скопје" -Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 05-1075 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА КАН-
ЦЕЛАРИСКИ И ДРУГ ПЕЧАТЕН МАТЕРИЈАЛ СО 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Нарачател на набавката е ЈЗО Психијатрија 
болница "Скопје"-Скопје, ул. "Пролетерска" бб. 

2. Предмет на набавката е: канцелариски и друг 
печатен материјал за годишни потреби на Болницата. 

Спецификацијата на предметот на набавката која 
содржи годишни количества на канцелариски матери-
јал кој се бара со називи, видови и други потребни еле-
менти, заинтересираните можат да ја подигнат во ЈЗО 
Психијатрија болница "Скопје"-Скопје од 8,00 до 
13,00 часот секој работен ден. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите со Законот за јавните набавки, а соглас-
но со член 18 во забрзана постапка чиј рок изнесува 15 
дена од денот на објавувањето на отворениот повик. 

5. Со понудата понудувачот е должен да ја достави 
следната документација: 

- доказ за бонитет издаден од ЗПП; 
- доказ дека понудувачот не е под стечај-извод од 

судска евиденција; 
- извод од регистрација на дејноста; 
- доказ за квалитет. 
6. Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- начин на плаќање; 
- рок на плаќање. 
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7. Секој понудувач може да даде понуда за поеди-
нечен производ или за група на производи. 

8. Критериум за избор на најповолен понудувач е 
цената-франко краен корисник, а доколку се работи 
за иста цена дополнителен критериум ќе биде: 

- рок на плаќање кој ќе изнесува не помалку од 60 
дена. 

9. Понудата се доставува согласно со член 52, 53 и 
54 од Законот за јавните набавки. 

10. Отворениот повик трае до 24.10. 2000 година. 
Понудите се доставуваат најдоцна до 24. 10. 2000 

година до 9,30 часот. 
11. Јавното отворање на понудите ќе се одржи на 

ден 24.10. 2000 година во 10,00 часот во ЈЗО Психијат-
р и ј а болница "Скопје"-Скопје во Библиотеката на 
Болницата. 

12. Претставниците на понудувачите кои сакаат да 
учествуваат на јавното отворање на понудите на Ко-
мисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено 
овластување од понудувачот за учество на јавното от-
ворање. 

13. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние што не се изработени според специ-
фикацијата која се подига во ЈЗО Психијатрија бол-
ница "Скопје"-Скопје, нема да бидат разгледувани. 

14. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 344-656. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10,14 и 16 од Законот за јавни-
те набавки ("Сл. весник на РМ" 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при ЈЗО Психијатриска болница "Скоп-
је" - Скопје објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР.05-1076 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СРЕД-

СТВА ЗА ХИГИЕНА СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Нарачател на набавката е ЈЗО Психијатриска 
болница "Скопје" - Скопје ул. "Пролетерска" бб. 

2. Предмет на набавката е: средства за хигиена за 
годишни потреби на Болницата. 

Спецификацијата на предметот на набавката која 
содржи годишни количества на средства за хигиена 
кој се бара со називи, видови и други потребни еле-
менти заинтересираните можат да ја подигнат во Ј З О 
Психијатрија болница "Скопје" - Скопје, од 8,00 до 
13,00 часот секој работен ден. 

3. Повикот е јавен отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физич-
ки лица. 

4. Постапката на повикот се спроведува согласно 
со одредбите со Законот за јавни набавки, а согласно 
со членот 18 во забрзана постапка чии рок изнесува 15 
дена од денот на објавувањето на отворениот повик. 

5. Со понудата понудувачот е должен да ја достави 
следната документација: 

- доказ за бонитет издаден од ЗПО; 
- доказ дека понудувачот не е под стечај - извод од 

судска евиденција; 
- извод од регистрација на дејноста; 
- доказ за квалитет. 
6. Понудата треба да содржи: 
- име, адреса и седиште на понудувачот; 
- начин на плаќање; 
- рок на плаќање. 
7. Секој понудувач може да даде понуда за поеди-

нечен производ или за група на производи. 
8. Критериум за избор на најповолен понудувач е 

цената-франко краен корисник, а доколку се работи 
за иста цена дополнителен критериум ќе биде: 

- рок на плаќање кој ќе изнесува не помалку од 60 
дена. 

9. Понудата се доставува согласно со член 52, 53, 
54 и Законот за јавните набавки. 

10. Отворениот повик да трае до 24.10.2000 година. 
Понудите се доставуваат најдоцна до 24.10.2000 го-

дина до 11,30 часот. 

11. Јавното отворање на понудите ќе се одржи на 
ден 24.10.2000 година во 12.00 часот во ЈЗО Психијат-
р и ј а болница "Скопје" - Скопје во Библиотеката на 
Болницата. 

12. Претставниците на понудувачите кои сакаат да 
учествуваат на јавното отворање на понудите на Ко-
мисијата за Јавни набавки треба да и предадат писме-
но овластување од понудувачот за учество на јавното 
отворање. 

13. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние што не се изработени според специ-
фикацијата која се подига во ЈЗО Психијатрија бол-
ница "Скопје" - Скопје нема да бидат разгледани. 

14. Дополнителни појаснувања можат да се добијат 
на телефон 344-656. 

Комисија за јавни набавки 

О Б Ј А В И 

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија ("Службен весник 
на РМ" бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за 
труд и социјална политика 

О Б Ј А В У В А 
Платата по работник која претставува основица за 

пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец септември 2000 година неможе да изнесува 
помалку од утврдената по одделни гранки и тоа: 
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Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

Врз основа на член 12 од Законот за персонален 
данок од доход ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 
3/94, 71/96 и 28/97), Министерството за труд и социјал-
на политика 

О Б Ј А В У В А 
Просечната месечна нето плата по работник во 

Републиката за месец септември 2000 година која се 
применува за аконтативно пресметување на персонал-
ниот данок од доход изнесува 10.300 денари. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 
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