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

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

Среда, 7 март 2001 
Скопје 

Број 20 Год. LVII 

Аконтацијата за 2001 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 120 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

425. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 февруари 2001 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВДА 
1. Се разрешува Верка Цветановска од должноста 

помошник на министерот за правда, поради заминува-
ње на друга должност. 

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

Бр. 17-885/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

428. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. Се разрешува Киро 

мошник на министерот за 
вање на друга должност. 

2. Ова решение влегува 
вањето, а ќе се објави во " 
лика Македонија". 

Бр. 17-838/2 
21 февруари 2001 година 

Скопје 

Спанцев од должноста по-
економија, поради замину-

во сила со денот на донесу-
Службен весник на Репуб-

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

426. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 февруари 2001 година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВДА 
1. Се разрешува Ленче Величковска од должноста 

советник на министерот за правда, поради заминување 
на друга должност. 

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

Бр. 17-886/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

429. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 февруари 2001 година, донесе 

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

ТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1. Се разрешува Димитри Зимоски од должноста 

потсекретар во Министерството за економија, поради 
заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-836/2 
21 февруари 2001 година 

Скопје 

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

427. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 февруари 2001 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА 

1. Се разрешува Беким Кадриу од должноста по-
мошник на министерот за економија, поради замину-
вање на друга должност. 

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

Бр. 17-839/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

430. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 февруари 2001 година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА 

1. Се разрешува Илир Шабани од должноста совет-
ник на министерот за економија, поради заминување 
на друга должност. 

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

Бр. 17-835/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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431. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 февруари 2001 година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА 

1. Се разрешува Блерим Златку од должноста со-
ветник на министерот за економија, поради заминува-
ње на друга должност. 

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

Бр. 17-837/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

432. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 февруари 2001 година, донесе 

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

НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА 

1. Се разрешува м-р Виолета Кецкаровска од дол-
жноста советник на министерот за економија, поради 
заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-840/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

433. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 февруари 2001 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1. Се разрешува Стојан Митевски од должноста 
помошник на министерот за труд и социјална полити-
ка, поради заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-1010/1 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
434. 

Врз основа на член 88 од Законот за државните 
службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 февруари 2001 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУ-
МАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1. Се разрешува д-р Елизабета Ангелова од дол-
жноста помошник на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, поради заминување на дру-
га должност. 

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

Бр. 17-1026/3 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

435. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ПРАШАЊА НА 

БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

1. Се разрешува Цветко Велјановски од должноста 
директор на Републичката управа за прашања на бор-
ците и воените инвалиди. 

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

Бр. 17-1012/1 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

436. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 февруари 2001 година, донесе 

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

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ПАЗА-
РЕН ИНСПЕКТОРАТ 

1. Се разрешува Кенан Идризи од должноста гла-
вен државен инспектор на Државниот пазарен инспек-
торат. 

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

Бр. 17-1013/1 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
437. 
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Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕК-

ТОР НА БИБЛИОТЕКАТА "ФЕТКИН" -
КАВАДАРЦИ 

1. Светлана Јосифова се разрешува од должноста 
вршител на должноста директор на Библиотеката 
"Феткин" - Кавадарци. 

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

Бр. 17-992/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

438. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕК-

ТОР НА МЛАДИНСКИОТ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР 
СКОПЈЕ 

1. Кочо Божиновски, се разрешува од должноста 
вршител на должноста директор на Младинскиот кул-
турен центар - Скопје. 

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

Бр. 17-997/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

439. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното об-

разование ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 21 фев-
руари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" -
С. ГОРНИ ПОДЛОГ, КОЧАНИ 

1. Благојче Георгиев, се разрешува од должноста 
член на Училишниот одбор на ОУ "Гоце Делчев" - с. 
Горни Подлог, Кочани, поради заминување на друга 
должност. 

2. За член на Училишниот одбор на ОУ "Гоце 
Делчев" - с. Горни Подлог - Кочани, се именува Дра-
ган Христов, од с. Мојанци, Кочани. 

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

Бр. 17-57/3 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
440. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 
претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21 февруари 2001 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈВП "ВОДОСТОПАНС-
ТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ, ОД РЕДОТ НА 

ВРАБОТЕНИТЕ 

1. Благојче Томески, се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Јавното водостопанско 
претпријатие "Водостопанство на Македонија" -
Скопје, поради заминување на друга должност. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното водосто-
панско претпријатие "Водостопанство на Македони-
ја" - Скопје, од редот на вработените се именува Бо-
рис Камберов, дипл. град. инженер, раководител на 
Секторот за водоснабдување. 

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

Бр. 17-846/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

441. 
Врз основа на член 17 од Законот за објавувањето 

на законите и другите прописи и општи акти во 
"Службен весник на Република Македонија" ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 56/99), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 21 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-

ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОП-

ЈЕ 

1. Ѓорѓи Костов се разрешува од должноста член 
на Одборот за контрола на материјално-финансиско-
то работење на Јавното претпријатие Службен весник 
на Република Македонија - Скопје, поради заминува-
ње на друга должност. 

2. За член на Одборот за контрола на материјално-
финансиското работење на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија - Скопје, се 
именува Сузана Коруновска, дипл. економист. 

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

Бр. 17-967/1 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

442. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21 февруари 2001 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА ЈП ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНЕСУВАЊЕ И 
ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
"ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" -

СКОПЈЕ 

1. За член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за производство, пренесување и дистрибуција 
на електрична енергија "Електростопанство на Маке-
донија" - Скопје се именува Игор Гиевски. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-968/1 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

443. 
Врз основа на член 89 од Законот за вработување-

то и осигурувањето во случај на невработеност 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
37/97), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ВРА-
БОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -

СКОПЈЕ 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Заводот за вработување на Република Македонија -
Скопје, се разрешуваат: 

- Снежана Дрнковска, 
- Горан Колечески, 
2. За членови на Управниот одбор на Заводот за 

вработување на Република Македонија - Скопје, се 
именуваат: 

- Дане Арсовски, дипл. електро инженер, 
- Чедомир Михајловски, дипл. правник, 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-969/1 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

444. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА РАБОТНИЧКИОТ 
УНИВЕРЗИТЕТ "КИРО ДОНЕВ" - РАДОВИШ 

1. Спасе Димитров се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Работничкиот универзи-
тет "Киро Донев" - Радовиш. 

2. За член на Управниот одбор на Работничкиот 
универзитет "Киро Донев" - Радовиш се именува Гоце 
Трајков, дипл.електро инженер, директор на Подруж-
ница "Електродистрибуција" - Радовиш. 

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

Бр. 17-985/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

445. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА 
"ИЉО АНТЕСКИ-СМОК" - ТЕТОВО 

1. Мимоза Велиу се разрешува од должноста член 
на Управниот одбор на Домот на културата "Иљо Ан-
тески-Смок" - Тетово. 

2. За член на Управниот одбор на Домот на култу-
рата "Иљо Антески-Смок" - Тетово се именува Ари-
фикмет Џемаили, диригент. 

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

Бр. 17-987/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

446. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА БИБЛИОТЕКАТА 

"КОЧО РАЦИН" - КИЧЕВО 

1. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Библиотеката "Кочо Рацин" - Кичево се именува-
ат: 

а) за претседател 
- Благојче Лукароски, дипл.електро инженер 
б) за членови: 
- Радован Милососки, правник 
- Билјан Стојаноски, естраден уметник 
од редот на вработените 
- Евица Станковска, библиотекар 
- Благоја Ширгоски, библиотекар. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-988/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

447. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР - КУМАНОВО 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Народниот театар - Куманово се разрешуваат: 

- Бранимир Даштевски 
- Горан Гугуловски. 
2. За претседател и членови на Управниот одбор 

на Народниот театар - Куманово се именуваат: 
а) за претседател 
- Влатко Крстевски, директор на "ДИЕР" - Кума-

ново 
б) за членови: 
- Миомир Краљевски, началник на ПЕ на Минис-

терството за транспорт и врски - Куманово 
од редот на вработените: 
- Љубица Гојковиќ, актер. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-1116/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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448. 
Врз основа на член 100 став 1, од Законот за култу-

рата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИ-
РЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА - КРИВА 

ПАЛАНКА 

1. Вања Јакимовска се разрешува од должноста вр-
шител на должноста директор на Домот на културата 
- Крива Паланка. 

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

Бр. 17-1018/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

449. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА УПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕ-

НИЈАТА 

1. Се разрешува Роза Накова од должноста дирек-
тор на Управата за заштита на растенијата. 

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

Бр. 17-1025/3 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

450. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 февруари 2001 година, донесе 

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

ТОР НА УПРАВАТА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕ-
РИЈАЛ 

1. Се разрешува м-р Верица Демировска од дол-
жноста директор на Управата за семе и саден матери-
јал, поради заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-1026/4 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

451. 
Врз основа на член 51 од Законот за организација 

и работа на органите на државната управа ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 58/2000), а во 
врска со член 39 став 2 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000) и член 7 од Одлуката за ос-
новање на Генерален секретаријат како Стручна 
служба на Владата на Република Македонија ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 12/2001) 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИ-
ОТ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. За заменик на генералниот секретар на Владата 
на Република Македонија се именува Аљиљ Сулема-
ни, досегашен заменик на секретарот на Владата на 
Република Македонија. 

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

Бр. 17-1008/1 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

452. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 февруари 2001 година, донесе 

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

ТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА 

1. За помошник на министерот за економија се 
назначува Ацо Јаневски, директор на ПП "Агробиз-
нис" - Скопје. 

2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 

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

Бр. 17-786/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

453. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

службеници ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 59/2000 и 112/2000) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
21 февруари 2001 година, донесе 

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

НИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА 

1. За потсекретар во Министерството за економија 
се назначува Солтир Николов, дипл.економист. 

2. Именуваниот оваа должност ќе ја врши до стек-
нување на статус на државен службеник според Зако-
нот за државните службеници. 
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-787/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

454. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МУЗЕЈОТ НА 
ТЕТОВСКИОТ КРАЈ - ТЕТОВО 

1. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Музејот на тетовскиот крај - Тетово се именуваат: 

а) за претседател 
- Стојан Костадиновски, историчар на уметност со 

археологија, 
б) за членови: 
- Гордана Несторовска, историчар на уметност со 

археологија, 
- Стевица Сарковски, студент на Правниот факул-

тет - Скопје, 
од редот на вработените: 
- Љуљета Абази, историчар на уметност со архео-

логија, 
- Нусрета Шмркович, архитект. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-881/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

455. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

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

ТУРАТА - КРИВА ПАЛАНКА 

1. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Домот на културата - Крива Паланка се именуваат: 

а) за претседател 
- Марјан Јакимовски, електро инженер, 
б) за членови: 
- Јосип Павловски, 
- Гоце Стаменковски, 
од редот на вработените: 
- Предраг Миленковски, 
- Драган Стојановски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-882/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

456. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МУЗЕЈОТ НА СОВ-
РЕМЕНА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ 

1. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Музејот на современа уметност - Скопје се имену-
ваат: 

а) за претседател 
- Викторија Васева-Димеска, в.д. директор на 

Уметничката галерија "Скопје" - Скопје, 
б) за членови: 
- д-р Борис Петковски, историчар на уметност, 
- Јован Кондијанов, в.д. директор на Републичкиот 

завод за заштита на спомениците на културата од ре-
дот на вработените, 

- Захаринка Алексоска-Бачева, 
- Јован Шумковски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-972/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

457. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ ТЕА-
ТАР ВО БИТОЛА 

1. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Народниот театар во Битола се именуваат: 

а) за претседател 
- Тони Николовски, вајар, вработен во Заводот за 

заштита на спомениците на културата, природните 
реткости, музеј и галерија-Битола, 

б) за членови: 
- Љупка Коларова-Пајевиќ, в.д. директор на Домот 

на културата - Битола, 
- Љубомир Груевски, писател, 
од редот на вработените: 
- Владимир Талевски, 
- Христо Бојаџиев. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-973/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

458. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА КУЛТУРНО ИН-

ФОРМАТИВНИОТ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 
1. За претседател и членови на Управниот одбор 

на Културно информативниот центар - Скопје се име-
нуваат: 
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а) за претседател 
- Новица Трајковски, ликовен уметник, 
б) за членови: 
- Никола Анѓелковски, карикатурист, главен уред-

ник на "Остен", 
- Гоце Ристевски, уредник во НИП "Нова Македо-

нија" - АД Скопје, 
од редот на вработените: 
- Магдалена Ставревска, 
- Гордана Хаџи-Николова. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-974/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

459. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОР-
ГАНИЗИРАЊЕ ПРИРЕДБИ "УНИВЕРЗАЛНА 

САЛА" - СКОПЈЕ 

1. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Центарот за организирање приредби "Универзална 
сала" - Скопје се именуваат: 

а) за претседател 
- Предраг Пенушлиски, дипл.правник, 
б) за членови: 
- Кармен Костова, в.д. директор на Македонската 

филхармонија - Скопје 
- Боро Матевски, сценограф, раководител на 

Сценско-техничка служба во МТВ 
од редот на вработените: 
- Димитар Велковски, 
- Зоран Стефановски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-975/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

460. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАТИЧНАТА БИБ-
ЛИОТЕКА "СТРАШО ПИНЏУР" - НЕГОТИНО 

1. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Матичната библиотека "Страшо Пинџур" - Него-
тино се именуваат: 

а) за претседател 
- Марија Јанева, директор на ОУ "Страшо Пин-

џур" - Неготино, 
б) за членови: 
- Ристо Трајков, вработен во АД "Македонија" -

ПЕ - Неготино, 
- Павле Трајков, в.д. директор на Домот на култу-

рата - Неготино, 
од редот на вработените: 
- Ленча Јанева, 
- Сузана Цветкова. 

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

Бр. 17-976/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

461. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РАБОТНИЧКИОТ 

УНИВЕРЗИТЕТ - КИЧЕВО 

1. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Работничкиот универзитет - Кичево се именуваат: 

а) за претседател 
- Робе Робески, дипл.електро инженер 
б) за членови: 
- Љубчо Грујоски, уметник 
- Тони Штерјовски, дипл.економист. 
од редот на вработените: 
- Марија Стрезоска, 
- Мирка Миладиноска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-977/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

462. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

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

ТУРАТА - ДЕМИР КАПИЈА 

1. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Домот на културата - Демир Капија се именуваат: 

а) за претседател 
- Никола Чапов, дипл.правник, началник на Одде-

лението за труд и социјална политика Неготино, 
б) за членови: 
- Живко Ангелески, дипл.дефектолог, директор на 

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Не-
готино, 

- Драги Јанев, дипл.инж.агроном, раководител на 
ВРО "Неготинско Поле" - Неготино, 

од редот на вработените: 
- Киро Јованов, 
- Александар Пашоев. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-1026/4 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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463. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАТИЧНАТА БИБ-
ЛИОТЕКА "КОЧО РАЦИН" - ТЕТОВО 

1. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Матичната библиотека "Кочо Рацин" се именува-
ат: 

а) за претседател 
- Илија Крбалевски, професор по француски јазик 
б) за членови: 
- Андреј Ѓорѓевски, професор по македонски ја-

зик, 
- Анета Јосифовска, професор по македонски ја-

зик, 
од редот на вработените: 
- Владимир Кочоски, 
- Ѓултен Идризи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-979/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

464. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАТИЧНАТА И УНИ-

ВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА - БИТОЛА 

1. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Матичната и универзитетска библиотека - Битола 
се именуваат: 

а ) за претседател 
- Ѓорѓи Котевски, 
б) за членови 
- Роберто Трајковски, 
- Анита Ангеловска, 
од редот на вработените 
- Ленче Андоновска, 
- Лена Секулова. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-980/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

465. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ 
НА МЛАДИ - ШТИП 

1. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Домот на млади - Штип се именуваат: 

а) за претседател 
- Горан Карашов, 
б) за членови 

- Зоран Костески, 
- Иван Митев, 
од редот на вработените 
- Стојмир Кикиритков, 
- Миодраг Стоилковиќ. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-981/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

466. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РАБОТНИЧКИОТ 

УНИВЕРЗИТЕТ - ГЕВГЕЛИЈА 

1. За претседател и членови на Работничкиот уни-
верзитет - Гевгелија се именуваат: 

а) за претседател 
- Александар Тодов, директор на УЦ "Јосиф Јоси-

фовски" - Гевгелија, 
б) за членови 
- Ристо Минов, уметник-виолинист, 
- Васко Шутаров, директор на Младински дом -

Гевгелија, 
од редот на вработените 
- Никола Ристов, 
- Насо Крстев. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-982/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

467. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИО-

ТЕКА "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ГЕВГЕЛИЈА 

1. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Матичната библиотека "Гоце Делчев" - Гевгелија 
се именуваат: 

а) за претседател 
- Петар Трајковски, директор на ОУ "Крсте Ми-

сирков" - Гевгелија, 
б) за членови 
- Атанас Атанасов, 
- Марсела Амповска, 
од редот на вработените 
- Иван Костов, 
- Марјана Таневска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-983/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
468. 



7 март 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 20 - Стр. 1921 

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 
од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛТУ-
РАТА "КОЧО РАЦИН" - СКОПЈЕ 

1. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Домот на културата "Кочо Рацин" - Скопје се име-
нуваат: 

а) за претседател 
- Симон Михајловски, дипл. економист, советник 

во НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје, 
б) за членови 
- Александар Наумовски, вработен во ЈП "Елек-

тростопанство на Македонија" - Скопје, 
- Коле Шалев, електроинженер, 
од редот на вработените 
- Љубомир Крстевски, 
- Јованка Христовска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-984/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

469. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА БИБЛИОТЕКАТА 

"ФЕТКИН" КАВАДАРЦИ 

1. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Библиотеката "Феткин" - Кавадарци се именуваат: 

а) за претседател 
- Ванчо Димов, дипл. економист, 
б) за членови 
- Љупчо Грујески, дипл. маш. инженер, 
- Орданчо Тасев, дипл. економист, 
од редот на вработените 
- Весна Гркова, 
- Слободанка Коцева. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-986/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

470. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

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

ТУРАТА "АСНОМ" - ГОСТИВАР 

1. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Домот на културата "АСНОМ" - Гостивар се име-
нуваат: 

а) за претседател 

- Поше Трифуноски, дипл. економист, 
б) за членови 
- Сашо Акимоски, дипл. економист, 
- Дарко Димитриески, дипл. правник, 
од редот на вработените 
- Стојче Нешкоски, 
- Рајко Стојаноски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-989/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

471. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА БИБЛИОТЕКАТА "БРАКА МИЛАДИ-
НОВЦИ" - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Библиотека-
та "Браќа Миладиновци" - Скопје се именуваат: 

- д-р Фанија Попова, професор на Филолошкиот 
факултет - Скопје, 

- д-р Науме Радичевски, професор на Филолошки-
от факултет - Скопје. 

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

Бр. 17-990/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

472. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 февруари 
2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ТЕАТАРОТ НА 
НАРОДНОСТИТЕ - СКОПЈЕ 

1. За претседател и членови на Управниот одбор 
на Театарот на народностите - Скопје се именуваат: 

а) за претседател 
- Хасан Лума, 
б) за членови 
- Фламур Вела, наставник, 
- Јакуп Исмаили, студент, 
од редот на вработените 
- Сулејман Рашиди, 
- Хасие Жута. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-1115/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
473. 



Стр. 1922 - Бр. 20 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 7 март 2001 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21 февруари 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 

ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД 

1. За директор на Државниот инспекторат за труд 
се именува Агим Шаќири, досегашен главен репуб-
лички инспектор за труд. 

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

Бр. 17-957/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

474. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21 февруари 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 

ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ 
ИНВАЛИДИ 

1. За директор на Управата за прашања на борци-
те и воените инвалиди, орган во состав на Министерс-
твото за труд и социјална политика се именува Стојан 
Митевски, досегашен помошник на министерот за 
труд и социјална политика. 

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

Бр. 17-1009/1 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

475. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21 февруари 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 

ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 

1. За директор на Државниот пазарен инспекторат 
се именува Шаќир Ислами, дипл. економист. 

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

Бр. 17-1011/1 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
476. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21 февруари 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 

ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

1. За директор на Управата за заштита на растени-
јата, орган во состав на Министерството за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, се именува м-р Ве-
рица Демировска, досегашен директор на Управата за 
семе и саден материјал. 

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

Бр. 17-1025/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

477. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
58/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21 февруари 2001 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 

ЗА СЕМЕ И СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ 

1. За директор на Управата за семе и семенски ма-
теријал, орган во состав на Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, се именува д-р 
Елизабета Ангелова, помошник на министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

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

Бр. 17-1026/2 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

478. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА БИБЛИО-

ТЕКАТА "ФЕТКИН" - КАВАДАРЦИ 

1. За вршење на должноста директор на Библиоте-
ката "Феткин" - Кавадарци се именува Марија Боце-
ва, правник. 

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

Бр. 17-1004/1 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
479. 



7 март 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 20 - Стр. 1923 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА МЛАДИН-

СКИОТ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 

1. За вршење на должноста директор на Младин-
скиот културен центар - Скопје, се именува Лидија 
Неделковска, дипл. новинар. 

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

Бр. 17-1005/1 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

480. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
31/98), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21 февруари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДОМОТ 

НА КУЛТУРАТА - КРИВА ПАЛАНКА 

1. За вршење на должноста директор на Домот на 
културата - Крива Паланка се именува Даниела Ми-
хајловска, професор по македонска книжевност. 

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

Бр. 17-1019/1 Претседател на Владата 
21 февруари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

481. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 28/98), министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
З А ЗАБРАНА З А УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДО-
МАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ И ЗАБРАНА ЗА 
УВОЗ НА МЕСО, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И 
ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЧАПУНКАРИ, 

МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

I. Заради спречување на внесување во Република 
Македонија на заразната болест лигавка и шап, се 
забранува: 

1. Увозот во Република Македонија и транзитот 
преку територијата на Република Македонија на живи 
домашни и диви чапункари. 

2. Увозот на месо, производи, суровини и отпадоци 
по потекло од домашни и диви чапункари во Републи-
ка Македонија и млеко и млечни производи. 

3. Забраната од точка I потточка 1 и 2 од оваа на-
редба не се однесува на увозот и транзитот на живи 
домашни и диви чапункари, месо, производи, суровини 
и отпадоци од анимално потекло, млеко и млечни про-
изводи од Словенија, Хрватска, Југославија, Австра-
лија, Нов Зеланд, САД и Канада. 

4. Забранет е транзитот преку територијата на Ре-
публика Македонија на живи домашни и диви чапун-
кари кои поминувале низ територија на земји кои не 
се наведени во потточката 3 од точка I од оваа наред-
ба. 

5. Забраната од потточка 2 на точка I од оваа на-
редба не се однесува на млекото, млекото во прав и 
млечните производи кои претходно се високо пастери-
зирани, термички обработени на температура од 
71.70С повеќе од 15 секунди или подложени на некој 
друг еквивалентен третман. 

6. Сите производи од чапункари што граѓаните ги 
пренесуваат преку границата на Република Македони-
ја, се одземаат од граѓаните и нештетно да се отстра-
нат. 

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

Бр. 11-2265/1 Министер, 
5 март 2001 година Марјан Ѓорчев, с.р. 

Скопје 

Огласен дел 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 

РЕГИСТАР 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 980/2000, во регистарската влошка бр. 
008564, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на седиште на Друштво за производство, услуги и тр-
говија на големо и мало Тодоровски Томе ЛЕРКО 
ТРЕЈД увоз-извоз Демир Хисар, с. Смилево ДООЕЛ с. 
Смилево, Демир Хисар. 

Се врши промена на седиштето на фирмата. 
Друштво за производство, услуги и трговија на голе-

мо и мало Тодоровски Томе ЛЕРКО ТРЕЈД увоз-из-
воз Битола, ул. "Струшка" бр. 19а, Битола. 

Друштво за производство, услуги и трговија на голе-
мо и мало Тодоровски Томе ЛЕРКО ТРЕЈД увоз-из-
воз Демир Хисар, с. Смилево ДООЕЛ с. Смилево, Де-
мир Хисар. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
980/2000. (2143) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 505/2000, во регистарската влошка бр. 2-385, 
го запиша во судскиот регистар пристапувањето и ис-
тапувањето на основач на Производно, услужна, тр-
говска задруга "САГРА" експорт-импорт Прилеп 
П.О., Прилеп, ул. "Стеван Апостолоски" бр. 1. 

Во производно, услужна, трговска задруга "САГ-
РА" експорт-импорт Прилеп П.О. пристапува лицето 
Бране Глигороски од Скопје. 

Од Задругата истапува лицето: Енвер Халитовиќ од 
Прилеп. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
505/2000. (2144) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1141/2000, во регистарската влошка бр. 
000605, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на упис на "ОТЕКС-ОСКАР" Друштво со ограничена 
одговорност за производство на кебиња основано од 
едно правно лице - Охрид, ул. "7-ми Ноември" бр. 181 
- Охрид. 

Запишување на Одлука за измена и дополна на Из-
јавата за усогласување со Законот за трговски друш-
тва на ОТЕКС-ОСКАР ДООЕЛ Охрид бр. 02-1349/19 
од 04.09.1997 година, донесена од Управниот одбор на 
Холдинг компанија АД Отекс-Охрид на седницата 
одржана на ден 19.07.2000 година, бр. 02-1013/7. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1141/2000. (2145) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1142/2000, во регистарската влошка бр. 
000604, ја запиша во трговскиот регистар промената 
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на упис на "ОТЕКС-СТИЛ" Друштво со ограничена 
одговорност за производство на текстилна конфекци-
ја основано од едно правно лице Охрид, ул. "7-ми Но-
ември" бр. 181 - Охрид. 

Запишување на Одлука за измена и дополна на Из-
јавата за усогласување со Законот за трговски друш-
тва на ОТЕКС-СТИЛ ДООЕЛ Охрид, бр. 02-1349/7 од 
04.09.1997 година, донесена од Управниот одбор на 
Холдинг компанија АД Отекс - Охрид на седницата 
одржана на ден 19.07.2000 година, бр. 02-1013/6. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1142/2000. (2146) 

08.07.1997 година, донесена од Управниот одбор на 
Холдинг компанија АД Отекс - Охрид на седницата 
одржана на ден 19.07.2000 година, бр. 02-1013/3. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1137/2000. (2150) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1139/2000, во регистарската влошка бр. 
000602, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на упис на "ОТЕКС-БОЈАЏИЛНИЦА" Друштво со 
ограничена одговорност основано од едно правно ли-
це с. Мешеишта - Мешеишта. 

Запишување на Одлука за измена и дополна на Из-
јавата за усогласување со Законот за трговски друш-
тва на ОТЕКС-БОЈАЏИЛНИЦА ДООЕЛ Охрид, бр. 
02-1349/11 од 04.09.1997 година, донесена од Управни-
от одбор на Холдинг компанија АД Отекс Охрид, на 
седницата одржана на ден 19.07.2000 година, бр. 02- 
1013/8. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1139/2000. (2147) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1138/2000, во регистарската влошка бр. 
004243, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на уписот на "ОТЕКС-ЛАБОРАТОРИЈА" Друштво 
со ограничена одговорност за техничко испитување и 
анализа на материјали и производи основани од едно 
правно лице Охрид, ул. "7-ми Ноември" бр. 181 - Ох-
рид. 

Запишување на Одлука за измена и дополна на Из-
јавата за усогласување со Законот за трговски друш-
тва на Отекс - Лабораторија ДООЕЛ Охрид, бр. 02- 
1349/7 од 04.09.1997 година, донесена од Управниот од-
бор на Холдинг компанија АД Отекс Охрид на седни-
цата одржана на ден 19.07.2000 година, бр. 02-1013/6. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1138/2000. (2151) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1140/2000, во регистарската влошка бр. 
000606, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на упис на "ОТЕКС-АНГОРА" Друштво со ограниче-
на одговорност за производство на предиво основано 
од едно правно лице - Охрид, ул. "7-ми Ноември" бр. 
181 - Охрид. 

Запишување на Одлука за измена и дополна на Из-
јавата за усогласување со Законот за трговски друш-
тва на ОТЕКС - АНГОРА ДООЕЛ Охрид, бр. 02- 
1349/7 од 04.09.1997 година, донесена од Управниот од-
бор на Холдинг компанија АД Отекс - Охрид на сед-
ницата одржана на ден 19.07.2000 година, бр. 02-1013/6. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1140/2000. (2148) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1144/2000, во регистарската влошка бр. 
000601, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на упис на "ОТЕКС-ЛЕДИ" Друштво со ограничена 
одговорност за производство на текстилна конфекци-
ја основано од едно правно лице - Охрид, ул. "7-ми Но-
ември" бр. 181 - Охрид. 

Запишување на Одлука за измена и дополна на Из-
јавата за усогласување со Законот за трговски друш-
тва на ОТЕКС-ЛЕДИ ДООЕЛ Охрид, бр. 02-1349/3 од 
04.09.1997 година, донесена од Управниот одбор на 
Холдинг компанија АД Отекс - Охрид, на седницата 
одржана на ден 19.07.2000 година, бр. 02-1013/4. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1144/2000. (2152) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1143/2000, во регистарската влошка бр. 
000603, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на упис на "ОТЕКС-ПЕЛЦ" Друштво со ограничена 
одговорност за производство на ткаенини основано од 
едно правно лице Охрид, ул. "7-ми Ноември" бр. 181 -
Охрид. 

Запишување на Одлука за измена и дополна на Из-
јавата за усогласување со Законот за трговски друш-
тва на ОТЕКС-ПЕЛЦ ДООЕЛ Охрид, бр. 02-1349/23 
од 04.09.1997 година, донесена од Управниот одбор на 
Холдинг компанија АД Отекс Охрид на седницата 
одржана на ден 19.07.2000 година, бр. 02-1013/9. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1143/2000. (2149) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1177/2000, во регистарската влошка бр. 
006853, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на управител на Трговско друштво за производство и 
промет КБК-ДОО, Струга, КЕМПЛАСТ-ПВЦ, ДОО-
ЕЛ Струга, ул. "Дебарски пат" бб, Струга. 

Се врши промена на лицето овластено за застапува-
ње во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 

Нов управител со неограничени овластувања на 
друштвото е лицето АЛА МУСА од с. Горно Татеши. 

Му престанува овластувањето на стариот управител 
Мустафа Валбен од Струга. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1177/2000. (2153) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1137/2000, во регистарската влошка бр. 
000527, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на уписот на "ОТЕКС-МЕНС" Друштво со ограниче-
на одговорност за производство на текстилна конфек-
ција основано од едно правно лице - Охрид, ул. "7-ми 
Ноември" бр. 181 - Охрид. 

Запишување на Одлука за измена и дополна на Из-
јавата за усогласување со Законот за трговски друш-
тва на ОТЕКС-МЕНС ДООЕЛ Охрид, бр. 02-1091/3 од 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1175/2000, во регистарската влошка бр. 
000529, го запиша во трговскиот регистар префрлува-
њето на ТП на Трговец поединец, трговија на мало 
Марика Васил Ивановска ЏОЛЕ ТП, ул. "Михајло 
Андоновски" 6/38. 

Префрлување на трговец поединец со фирма трго-
вец поединец за трговија на мало Ѓорѓи Васко Ива-
новски ЏОЛЕ Битола ТП од лицето Ѓорѓи Ивановски 
на лицето Марика Ивановска. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1175/2000. (2154) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 8/2001, во регистарската влошка бр. 
012021, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на фирма, седиште, содружник и управител на Друш-
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тво за производство, трговија и услуги Тони Котевски, 
"АВТО ЛУКС", ДООЕЛ увоз-извоз, Битола, Битола, 
"Краварски пат" бб. 

Од друштвото истапува содружникот Момчило Рис-
товски од Битола. 

Во друштвото пристапува како единствен содруж-
ник Тони Котевски од Битола. 

Му престануваат овластувањата за застапување и во 
надворешнотрговското работење на Момчило Ристов-
ски и се брише од трговскиот регистар. 

Лице овластено за застапување и во надворешнотр-
говското работење е Тони Котевски - управител. 

Фирмата ќе работи под назив: Друштво за производ-
ство, трговија и услуги Тони Котевски, "АВТО 
ЛУКС", ДООЕЛ, увоз-извоз, Битола, со седиште во 
Битола, "Краварски пат" бб. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
8/2001. (2155) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 6/2001, во регистарската влошка бр. 
002403, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на фирма на Градежно, проектантско и трговско 
друштво Фуат и др. ДИЛЕ-ПРОЕКТ увоз-извоз Лабу-
ништа ДОО Лабуништа. 

Промена на фирма на: Градежното, проектантско и 
трговско друштво Фуат и др. ФУ-ДИ-ФА-М увоз-из-
воз Лабуништа ДОО во друштво со фирма: Градежно, 
проектантско и трговско друштво Фуат и др. ДИЛЕ-
ПРОЕКТ увоз-извоз Лабуништа ДОО Лабуништа. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
6/2001. (2156) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1191/2000, во регистарската влошка бр. 
010056, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на ликвидатор на Друштво за производство, тр-
говија и услуги Зоранчо Станојоски ВИЗО увоз-извоз 
ДООЕЛ ВО ЛИКВИДАЦИЈА Битола, ул. "Нико 
Фундали" бр. 16/20. 

Престанок со работа на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги Зоранчо Станојоски ВИЗО 
ДООЕЛ ВО ЛИКВИДАЦИЈА, поради исполнети ус-
лови за воведување ликвидациона постапка. 

Ликвидацијата ќе ја спроведе единствениот содруж-
ник Зоранчо Станојоски, по одредбите на ЗТД. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1191/2000. (2157) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1202/2000, во регистарската влошка бр. 
007282, го запиша во трговскиот регистар зголемува-
њето на основната главница на Друштво за градеж-
ништво, трговија и услуги Владо Белески "БЕМОС-
В" ДООЕЛ Кичево, ул. "Маршал Тито" бр. 173, Киче-
во. 

Зголемување на основна главница на Друштвото за 
износ од 1.004.800,00, така да сега поранешниот износ 
од 170.500,00 денари се зголемува за износот од 
1.004.800,00 денари и вкупниот износ на главницата на 
Друштвото ќе изнесува 1.175.300,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1202/2000. (2158) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1194/2000, во регистарската влошка бр. 
01009018?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основната главница на Трговско 
друштво за производство, трговија и услуги Нически 
Благоја НИЧЕ АУРОРА увоз-извоз Охрид ДООЕЛ 
Охрид "Вангел Николоски" 25. 

Содружникот го зголемува основачкиот влог по из-
јава со завршен биланс од овластен книговодител и се-

Бр. 20 - Стр. 1925 

га тој изнесува вкупно од 14.562 ГМ или 451.418,00 де-
нари. Претходно основната главница изнесуваше 5.500 
ДЕМ така да зголемена за износ од 9.062 ДЕМ сега ќе 
изнесува вкупно 14.562 ГМ. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1194/2000. (2159) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1201/2000, во регистарската влошка бр. 
007384, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на управител на Друштво за производство, трговија и 
услуги увоз-извоз МАНТЕКС Трајанка и Љупче ДОО 
Кичево, булевар "Ослободување" бб. 

Промена на лицето овластено за застапување на 
друштвото за производство, трговија и услуги МАН-
ТЕКС Трајанка и Љупче ДОО Кичево, бул. "Ослобо-
дување" бб. 

Се разрешува од функцијата - управител лицето Си-
ме Дамјаноски во внатрешниот и надворешниот про-
мет. Се именува лицето Данилоски Анатолиј за упра-
вител без ограничување во рамките на запишаните 
дејности во внатрешниот и надворешниот промет. 

Пречистен текст гласи: 
Данилоски Анатолиј - управител со неограничени 

овластувања. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1201/2000. (2160) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1200/2000, во регистарската влошка бр. 
001255, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на називот на фирмата на Друштво со ограничена од-
говорност за производство, промет и услуги увоз-из-
воз Симон Пазески ПАЗЕ-С-заштитно друштво При-
леп ДООЕЛ Прилеп, ул. "Панко Брашнаров" бр. 22. 

Се врши промена на називот на фирмата од Друш-
тво за производство, промет и услуги Симон Пазески 
ПАЗЕ-С увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп и новиот назив 
на фирмата гласи Друштво со неограничена одговор-
ност за производство, промет и услуги Симон Пазески 
ПАЗЕ-С заштитно друштво Прилеп ДООЕЛ. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1200/2000. (2161) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1183/2000, во регистарската влошка бр. 
01007310?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на Тр-
говско Друштво за трговија и услуги Ружа Коркут 
КОРКУТ-КОМПАНИ Струга ДООЕЛ ул. "Кеј 8-ми 
Ноември" 77, Струга. 

Радевска Лилјана - лице овластено за застапување 
на друштвото, како во внатрешното така и во надво-
решнотрговското работење, со неограничени овласту-
вања во рамките на запишаните дејности. 

Му престануваат овластувањата за застапување на 
досегашниот управител Нестороска Наумка и се бри-
ше од судскиот регистар. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1183/2000. (2162) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1174/2000, во регистарската влошка бр. 
005007, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на име на ДООЕЛ на Друштво за производство, трго-
вија и услуги "ПАНТЕР" Боби Петрески ДООЕЛ 
увоз-извоз Кичево, ул. "Лефче Стефаноски Тарзан" 
бр. 8. 

Промена на името на ДООЕЛ Друштво за произ-
водство, трговија и услуги Боби Петрески "ДИГИТ" 
увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, ул. "Лефче Стефаноски 
Тарзан" бр. 8, Кичево. 
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Во Друштво за производство, трговија и услуги 
"ПАНТЕР" Боби Петрески ДООЕЛ увоз-извоз Киче-
во, ул. "Лефче Стефаноски Тарзан" бр. 8. 

Се променува досегашното име и се брише од тргов-
скиот регистар. 

Новиот назив на Друштвото гласи: Друштво за про-
изводство, трговија и услуги "ПАНТЕР" Боби Петре-
ски ДООЕЛ увоз-извоз Кичево, ул. "Лефче Стефано-
ски Тарзан" бр. 8. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1174/2000. (2163) 

Лицето овластено за застапување на Друштвото ќе 
биде Јусуфоски Агим од с. Житоше - управител на 
друштвото со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1110/2000. (2166) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1182/2000, во регистарската влошка бр. 
005264, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на фирма, истапувањето на содружник на Друштво за 
трговија, производство и услуги СТОБИ Роберт увоз-
извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Крали Марко" бр. 
27. 

Се менува фирмата на Друштвото за трговија, про-
изводство и услуги СТОБИ Роберт и Кире увоз-извоз 
Битола ДОО. Новата фирма гласи: Друштво за трго-
вија, производство и услуги СТОБИ Роберт увоз-из-
воз Битола ДООЕЛ. 

Од друштвото истапува содружникот Кире Шехи од 
Битола, ул. "Партизанска" бр. 67/53 и му ја отстапува 
основната главница што се состои од средства што се 
содржани во Извештајот на овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1182/2000. (2164) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1085/2000, во регистарската влошка бр. 
001339, го запиша во трговскиот регистар истапување-
то и пристапувањето на содружник на Трговско друш-
тво за проектирање, внатрешно уредување и инжене-
ринг услуги Љупче Стојчески и др. АРКУС-ПРОЕКТ 
увоз-извоз ДОО Прилеп, Прилеп, ул. "Трајко Нико-
лоски" бр. 24. 

Од фирмата истапува содружникот Миле Карески 
со преотстапувње на основачкиот влог од 5.000 ДЕМ, 
во противвредност на новиот содружник Виолета 
Стојческа според Договор за преотстапување на осно-
вачки влог. 

Во фирмата како нов содружник пристапува лицето 
Виолета Стојческа. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1085/2000. (2167) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1052/2000, во регистарската влошка бр. 
003748, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на лице за застапување на Друштво за производство и 
трговија Христо Стефаноски "Стиц Комерц" експорт-
импорт ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. "Точила" Ц, 
12/3. 

Промена на лицето овластено за застапување и 
престанува овластувањето за застапување на лицето 
Стефаноска Верка и се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување е Управителот Мар-
тиноска Билјана со неограничени овластувања во рам-
ките на запишаните дејности и во надворешнотргов-
скиот промет. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1052/2000. (2165) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1130/2000, во регистарската влошка бр. 
009431, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на содружник на Друштво за производство и трговија 
на големо и мало увоз-извоз и услуги Зоран и Гоце 
ЛАВ-2 Крушево ДОО Крушево, ул. "Таќа бербер" 20. 

Друштво за производство и трговија на големо и ма-
ло увоз-извоз и услуги Зоран и Гоце ЛАВ-2 Крушево 
ДОО, основано и регистрирано при ОС-Битола под 
рег. влошка 010094317-3-03-000 и Трег 3267/99, врши 
промена на содружник. 

Имено, од друштвото истапува содружникот Ристе-
ски Зоран, преотстапувајќи го својот удел во износ од 
3.350 ДЕМ, на новиот содружник Ристеска Виолета, 
од с. Врбоец. 

Со тоа основната главница на друштвото не се ме-
нува, останува иста и изнесува 6700 ДЕМ. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1130/2000. (2168) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1110/2000, во регистарската влошка бр. 
011578, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на фирма, содружник и управител на Друштво за про-
изводство, трговија, угостителство и услуги БЕТИ-
МИ, увоз-извоз ДООЕЛ, с. Житоше, о. Житоше - с. 
Житоше, о. Житоше. 

Промена на име и седиште на друштвото: од Друш-
тво за производство, трговија, угостителство и услуги 
на Небиоски Агим ЖОРИ, увоз-извоз ДООЕЛ с. Ал-
данци, о. Крушево, во Друштво за производство, трго-
вија, угостителство и услуги БЕТИМИ, увоз-извоз 
ДООЕЛ, с. Житоше, о. Житоше - с. Житоше, о. Жито-
ше. 

Промена на основач на друштвото, единствен сод-
ружник и тоа: Основачот-единствен содружник Неби-
оски Агим од с. Алданци, о. Крушево истапува од 
Друштвото како основач единствен содружник преот-
стапувајќи го својот влог од 5.100 ДЕМ на новиот ос-
новач-единствен содружник Јусуфоски Агим од с. Жи-
тоше. 

Промена на управител на друштвото: Му престану-
ваат овластувањата за застапување на Друштвото на 
лицето Небиоски Агим - досегашен управител и се 
брише од судскиот регистар. 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1196/2000, во регистарската влошка бр. 
003232, го запиша во трговскиот регистар зголемува-
њето на влог на Друштво за производство, градеж-
ништво, услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз 
"МАКМЕРМЕР" Крстан Србакоски ДООЕЛ Битола, 
Битола, ул. "Довлеџик" ББ. 

Зголемувањето на основна главница во износ од 
740.000,00 денари или во противвредност од 23.642,00 
ДЕМ. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1196/2000. (2169) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1193/2000, во регистарската влошка бр. 
010795, го запиша во трговскиот регистар зголемува-
њето на основната главница на Друштво за трговија 
на големо и мало БАЛИС експорт-импорт Андониос 
Балис и др. ДОО Битола, ул. "Маршал Тито" бб, Би-
тола. 

Зголемувањето на основната главница на Друштво-
то ДОО "БАЛИС" во предмети во вредност од 337.100 
ДЕМ или во противвредност износ од 10.475.400,00 де-
нари, во предмети, по проценка од овластен процени-
тел. 

Сега основната главница на ДОО БАЛИС изнесува 
1.483.381,23 ДЕМ или противвредност износ од 
46.095.147,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1193/2000. (2170) 
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Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1158/2000, во регистарската влошка бр. 
011861, го запиша во трговскиот регистар зголемува-
њето на основна главница на Новинско издавачко 
друштво со ограничена одговорност "Микена" извоз -
увоз - заштитно друштво Битола, ул. "Довлеџик" бб. 

Основната главница на НИД "Микена" Битола се 
зголемува од 2.259.900,00 ДЕМ на 2.262.854,00 ДЕМ со 
вложување на дополнителен капитал. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1158/2000. (2171) 

њето на основната главница на Друштво за производ-
ство, услуги и промет, трговија на големо и мало Кос-
тадинова Марика ЕУРО ПАЈ увоз-извоз ДООЕЛ 
Прилеп, Прилеп, нас. "Точила 1" згр. К2 Б/11. 

Се зголемува основната главница за износ од 
7.420,00 ДМ во противвредност од 230.020,00 денари 
што ги вложува основачот Костадинова Марика со 
што сега вкупниот износ на основната главница изне-
сува 31.740,00 ДЕМ, во противвредност од 983.940,00 
денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1186/2000. (2176) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1190/2000, во регистарската влошка бр. 
010795, го запиша во трговскиот регистар зголемува-
њето на основна главница на Друштво за трговија на 
големо и мало БАЛИС експорт-импорт Андониос Ба-
лис и др. ДОО Битола, ул. "Маршал Тито" бб, Битола. 

Зголемување на основната главница на Друштвото 
ДОО БАЛИС за износ од 164.888,80 ДЕМ, или во про-
тиввредност од 5.108.451,00 денари. 

Сега основната главница на ДОО БАЛИС изнесува 
1.146.281,23 ДЕМ или во противвредност износ во ви-
сина од 35.619.747,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1190/2000. (2172) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1066/2000, во регистарската влошка бр. 
011322, го запиша во трговскиот регистар зголемува-
њето на основната главница на Друштво за производ-
ство, трговија, угостителство, сообраќај и услуги Сло-
бодан СТОЈЧЕВСКИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола, Би-
тола, ул. "Партизанска" бр. 98/6. 

Се зголемува основната главница на Друштвото уш-
те 150.000,00 денари (5000 ДЕМ) од страна на единс-
твениот содружник: Слободан Стојчевски од Битола. 
Вкупната главница на друштвото изнесува 15.200 
ДЕМ. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1066/2000. (2173) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1184/2000, во регистарската влошка бр. 
01009259?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основна главница на Трговско, ус-
лужно и производно друштво Петко Спасевски, ПО-
ЛОНИА-ПРОМ увоз-извоз Бистрица ДООЕЛ Бис-
трица. 

Основачот на друштвото врши зголемување на ос-
новачката главница и тоа за: паричен влог за: 
158.100,00 денари или 5.100 ДЕМ. 

Непаричен влог. 
Рачунато по среден курс на Народна банка на Ре-

публика Македонија. 
Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 

1184/2000. (2177) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 484/2000, во регистарската влошка бр. 1-6236, 
го запиша во судскиот регистар именувањето на ов-
ластено лице за застапување на Основно училиште 
"КИРЕ ГАВРИЛОСКИ - ЈАНЕ" - Прилеп, Прилеп, 
ул. "Јоска Јорданоски" бр. 46. 

ВД директорот продолжува да го застапува училиш-
тето како директор. 

Розита Кареска - директор со неограничени овлас-
тувања за застапување во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
484/2000. (2178) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1187/00, во регистарската влошка бр. 
000111, ја запиша во трговскиот регистар промената 
на лице овластено за застапување на Друштво со огра-
ничена одговорност за производство, градежништво и 
трговија "Ибраим Велиоски" Лабуништа ДООЕЛ Ла-
буништа. 

Управител: Сезаир Велиоски од Лабуништа, со не-
ограничени овластувања во рамките на запишаните 
дејности. 

Ибраим Велиоски - му престануваат овластувањата 
за застапување и се брише од судскиот регистар. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1187/00. (2174) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 477/2000, во регистарската влошка бр. 1-6152, 
го запиша во судскиот регистар именувањето на ов-
ластено лице за застапување на Основно училиште 
"КОЧО РАЦИН" - Прилеп, Прилеп, ул. "Борка Тале-
ски" бр. 64. 

ВД директорот продолжува да го застапува училиш-
тето како директор. 

Блага Тутеска - директор со неограничени овласту-
вања за застапување во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
477/2000. (2179) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1180/2000, во регистарската влошка бр. 
010795, го запиша во трговскиот регистар зголемува-
њето на основна главница на Друштво за трговија на 
големо и мало БАЛИС експорт-импорт Андониос Ба-
лис и др. ДОО Битола, ул. "Маршал Тито" бб, Битола. 

Зголемување на основната главница на ДОО БА-
ЛИС за износ од 15.142,33 ДЕМ или во противвред-
ност во износ од 469.071,50 денари. Сега основната 
главница на ДОО БАЛИС изнесува 981.392,43 ДЕМ 
или во противвредност износ од 30.511.296,00 денари. 

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 
1180/2000. (2175) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 476/2000, во регистарската влошка бр. 1-7048, 
го запиша во судскиот регистар именувањето на ов-
ластено лице за застапување на Основно училиште 
"РАМПО ЛЕВКАТА" - Прилеп, Прилеп, ул. "Цар 
Самоил" бр. 1-а. 

ВД директорот продолжува да го застапува училиш-
тето како директор. 

Митре Милески - директор со неограничени овлас-
тувања за застапување во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
476/2000. (2180) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1186/2000, во регистарската влошка бр. 
006484, го запиша во трговскиот регистар зголемува-

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 478/2000, во регистарската влошка бр. 1-6251, 
го запиша во судскиот регистар именувањето на ов-
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ластено лице за застапување на Основно училиште 
"ПЕЦО ДАСКАЛО" с. Долнени со П.О. с. Долнени. 

ВД директорот продолжува да го застапува училиш-
тето како директор. 

Костадин Шеќероски - директор со неограничени 
овластувања за застапување во рамките на запишани-
те дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
478/2000. (2181) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 482/2000, во регистарската влошка бр. 1-6147, 
го запиша во судскиот регистар именувањето на ов-
ластено лице за застапување на Основно училиште 
"ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ" - Прилеп, Прилеп, ул. "11-ти 
Октомври" бр. 145. 

ВД директорот продолжува да го застапува училиш-
тето како директор. 

Ладе Србиноски - директор со неограничени овлас-
тувања за застапување во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
482/2000. (2182) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Срег. бр. 479/2000, во регистарската влошка бр. 1-6269, 
го запиша во судскиот регистар именувањето на ов-
ластено лице за застапување на Основно училиште 
"СТРАШО ПИНЏУР" - с. Мало Коњари, с. Мало Ко-
њари. 

ВД директорот продолжува да го застапува училиш-
тето како директор. 

Ице Кебакоски - директор со неограничени овлас-
тувања за застапување во рамките на запишаните деј-
ности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 
479/2000. (2183) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4220/99, во регистарската влошка бр. 010882, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето во 
ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трго-
вија и услуги "ЛАУРА" Винца Едип, ДООЕЛ, с. Ве-
лешта. 

Трговија на големо: 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.40, 50.41/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.13, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.64, 
51.70. Трговија на мало: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74. Производство: 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 
26.63, 26.64, 36.50, 36.62, 36.63, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
45.50, 01.13, 01.13/2, 01.41, 01.41/3, 15.33, 15.51, 15.81, 
15.81/1, 15.89, 21.24, 21.25. Сообраќај: 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40. Недвижен имот: 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32. Изнајмување автомоби-
ли: 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 92.33, 
92.34, 93.01, 93.02, 93.05. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица Друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Зулфи (Ајредин) Рамо - Уп-
равител без ограничување. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4220/99. (2184) 

ПП во ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, 
трговија, услуги и авто-школа "ФЕИМ-ТУРС" Шпен-
дим Скендери ДООЕЛ, увоз-извоз Велешта. 

Земјоделство, лов и соодветни услужни активности: 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2. Одгледување на животни: 
01.21, 01.24, 01.25, 01.41, 01.41/1, 50.50, 51.17. Трговија 
на мало: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.33, 52.47, 52.61, 52.62. Хотели, ресторани и угости-
телство: 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52. Сообраќај, складирање и врски: 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3. Из-
најмување автомобили: 71.10, 71.21. Образование: 
80.41. Услужни и културни активности: 92.33, 92.34. 
Спортски активности: 93.01, 93.02, 93.05. 

Основна главница на друштвото е 10.200 ДЕМ. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

4460/99. (2185) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1275/2000, во регистарската влошка бр. 
012065, го запиша во трговскиот регистар организира-
њето на претпријатие во заштитно друштво и усогла-
сувањето со ЗТД на Заштитно трговско друштво за 
производство, трговија и услуги - ЕЛМА - Охрид ДО-
ОЕЛ Охрид, ул. "Македонски Просветители" бр. 11. 

Седиште: Охрид, ул. "Македонски просветители" 
бр. 11. 

Содружник: Тодороски Борис со Изјава од 
01.09.2000 година. 

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.21, 21.22, 21.25, 27.21, 27.42, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 
28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 
28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 
29.24, 29.40, 29.71, 29.72, 30.03, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 
31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 33.10/1, 33.20, 33.30, 
35.12, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 50.10, 
50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 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, 51.46, 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, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.40, 72.20, 72.50, 72.60, 
74.12, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 85.32/3, 
92.33, 92.34, 93.04, 93.05, откуп на земјоделски и сто-
чарски производи, шумски плодови и лековити билки, 
забавни игри на автомати и слично, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки, посреду-
вање и застапување во прометот на стоки и услуги, ус-
луги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, 
малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓу-
народен транспорт на стоки и патници, угостителски и 
туристички услуги, продажба на стоки од слободни ца-
рински продавници, реекспорт, застапување на стран-
ски фирми, лизинг работи, работа на лонг систем со 
странски фирми, комисиона продажба. 

Друштвото во прометот со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друш-
твото во прометот со трети лица одговара со целиот 
свој имот - Полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото - уп-
равител - Тодороски Борис. 

Основната главница изнесува 5.100 ДЕМ во денар-
ска противвредност од 158.100,00 денари во предмети 
според приложен извештај од овластен проценител. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1275/2000. (2186) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4460/99, во регистарската влошка бр. 010625, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето на 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1513/99, во регистарската влошка бр. 007741, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето во 
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ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, трго-
вија и услуги Цветкоски Миле - ВЕЛ МИКС - Охрид 
ДООЕЛ, Охрид, ул. "Дејан Војвода" бр. 48. 

Содружник: Цветкоски Миле - ВЕЛ МИКС со Изја-
ва од 18.06.1999 година. 

Седиште: Охрид, ул. "Дејан Војвода" бр. 48. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 

50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.16, 51.17, 51.19, 51.63, 50.50, 
51.22, 51.23, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.65, 51.64, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.44/1, 52.44/2, 63.30, 74.12, 55.12, 
55.11, 55.21, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.23, 
60.22, 60.24, 65.12/3, 20.10/1, 20.51, 20.10/2, откуп на зем-
јоделски и сточарски производи, шумски плодови и 
лековити билки, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во промет со 
стоки и услуги, реекспорт, меѓународна шпедиција, 
малограничен промет, угостителски и туристички ус-
луги, изведување на инвестициони работи во земјата и 
странство. 

Трговското друштво во прометот со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања, а за обврските одговара со целиот имот - полна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување во прометот со тре-
ти лица - управител е Цветкоски Миле од Охрид. 

Содружникот вложува средства во износ од 5.200 
ДЕМ во денарска противвредност или 161.200,00 дена-
ри. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1513/99. (2187) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1695/2000, во регистарската влошка бр. 
012400, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со Законот за банки на СТОПАНСКА БАНКА 
АД БИТОЛА, ул. "Добривоје Радосављевиќ" бр. 21. 

65.12/1 - Банки. 
- платен промет со странство; 
- кредитни и гаранциски работи со странство; 
- факторинг за сметка на коминтентите; 
- тргување со хартии од вредност за своја сметка и 

за сметка на своите комитенти; 
- тргување со девизни средства и извршување на де-

визни трансакции; 
- тргување со финансиски деривати; 
- чување, управување со хартии од вредност и пред-

мети од благородни метали; 
- купопродажба, гарантирање и пласман на емисија 

од хартии од вредност; и 
- давање услуги на банка - чувар на имот. 
Овластени лица: М-р Јаким Ивановски, Драганчо 

Митевски. 
Акционерски капитал: 799.707.000,00 денари. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

1695/2000. (2188) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1685/2000, во регистарската влошка бр. 
012390, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на ОХРИДСКА БАНКА АД ОХРИД, ОХРИД. 

ОХРИДСКА БАНКА АД ОХРИД го усогласува 
Статутот со Законот за банки. 

Вкупен износ на акции во износ од 18.200.000 ДЕМ 
(566.658.711,00 денари). 

Дејности: 65.12/1 - банки, примање на сите видови 
парични депозити на правни и физички лица, давање и 
земање кредити во земјата, девизно валутни работи, 
издавање на парични картички, финансиски лизинг, 
платен промет во земјата во согласност со Законот, 
економско финансиски консалтинг, давање услуги при 
наплата на фактури, водење на евиденција, давање 
други финансиски услуги (остава, изнајмување на се-

фови и др), издавање на денарски парични гаранции, 
авали и други форми на гаранции, купување и продаж-
ба на краткорочни хартии од вредност за своја сметка 
или за сметка на комитентот, купување, продажба и 
наплата на побарувања, факторинг за сметка на коми-
тентите, тргување со хартии од вредност за своја смет-
ка и за сметка на комитентите, тргување со девизни 
средства и извршување на девизни трансакции, тргу-
вање со финансиски деривати, чување и управување 
со хартии од вредност и предмети од благородни мета-
ли, купопродажба, гарантирање и пласман на емисија 
на хартии од вредност, давање услуги на Банка, чува-
ње на имот, платен промет со странство, кредитни и 
гаранциски работи со странство, факторинг за сметка 
на комитентите, тргување со хартии од вредност за 
своја сметка и за сметка на комитентите, тргување со 
девизни средства и извршување на девизни трансак-
ции, тргување со финансиски деривати, чување, упра-
вување со хартии од вредност и предмети од благород-
ни метали, купопродажба, гарантирање и пласман на 
емисија на хартии од вредност, давање услуги на бан-
ка, чување на имот. 

Банката работи во свое име и за своја сметка, во 
свое име и за сметка на други лица, и од име и за смет-
ка на други лица. За обврските сторени во правниот 
промет со трети лица, Банката одговара со сите свои 
средства. 

Овластени лица за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет: М-р Најденко Попоски, Мито 
Ѓорески. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1685/2000. (2189) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4384/99, во регистарската влошка бр. 002101, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето на 
Друштво за производство, трговија и услуги увоз-из-
воз Палески Ладе ПАЉУГО КОМЕРЦ Кривогашта-
ни ДООЕЛ Кривогаштани. 

Содружник: Палески Ладе. 
Дејности: 51.11, 28.71, 28.72, 28.12, 29.40, 45.31, 45.32, 

45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45, 15.98/2, 60.23, 
60.24, 60.22, 20.40, 21.51, 15.86, 15.87, 15.98, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување на сто-
ки од консигнациони складови на странски стоки, 
угостителски и туристички услуги, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, ма-
лограничен промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка со полно овласту-
вање и одговара со целиот свој имот со полна одго-
ворност. 

Управител: Палески Ладе. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

4384/99. (2190) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 382/99, во регистарската влошка бр. 006522, 
го запиша во трговскиот регистар Друштвото за трго-
вија, сообраќај, агенциски работи и услуги на Јовано-
ска Менка и др. ПЕЛАГОНИЈА ТУРС увоз-извоз 
ДОО Прилеп, Прилеп, ул. "Маршал Тито" 19. 

Претворање на Друштво со ограничена одговор-
ност за сообраќајно агенциски работи "ПЕЛАГОНИ-
ЈА ТУРС" Прилеп во: 

Друштво за трговија, сообраќај, агенциски работи и 
услуги на Јованоска Менка и др. ПЕЛАГОНИЈА 
ТУРС увоз-извоз ДОО Прилеп. 

Седиште: Прилеп, Маршал Тито" 19. 
Основачи: Ацеска Илка, Прилеп, ул. "Климент Ох-

ридски" 2/25; Јованоска Менка, Прилеп, ул. "Димо На-
редниот" 37; Кумпаниоска Соња, Прилеп, ул. "Бла-
гоја Јовчески" бр. 1; Спиркоска Илка, Прилеп, ул. 
"Климент Охридски" 4/19; Митиќ Зора, Прилеп, ул. 
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"Гоце Делчев" 70 а; Петровски Воислав, Прилеп, ул. 
"Будимаш" 16 в. 

Основен капитал на друштвото изнесува 28.607,00 
ДЕМ. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка - полни овластува-
ња. Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со целиот свој имот -
полна одговорност. 

Јованоска Менка - управител без ограничувања во 
рамките на запишаните дејности. 

Дејности: 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, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 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, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 
55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 50.50, 65.12/3, 65.23, 71.10, 
74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.20/5, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, превоз на патници 
во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки 
во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓу-
народниот друмски сообраќај, меѓународна шпедици-
ја, посредување и застапување во прометот на стоки и 
услуги, продажба на стоки од консигнациони складови 
на странски стоки, реекспорт. 

Главна основица - основен капитал 28.607,00 ДЕМ. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

382/99. (2191) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4522/99, во регистарската влошка бр. 010688, 
го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на 
претпријатие во Друштво за трговија и услуги "КО-
МЕРЦИЈА" Кирил и други Битола ДОО Битола, бу-
левар "1-ви Мај" бб. 

Содружници: Кирил Стојановски од Битола, Ацо 
Тасевски од Битола, Љубиша Новаковиќ-Битола, 
Божна Атанасовска-Битола, Станко Бутурац-Битола, 
Томе Чукалка-Битола, Поповска Невенка-Битола, 
Димитар Димитровски-Битола, Слободан Наумовски-
Битола, Јорго Шундовски - Битола, Митра Ристевска-
Битола, Марија Стефановска, Елена Ристевска, Коле 
Николовски, Јелена Новаковиќ, Сребре Нечовски - с. 
Ивањевци, Митра Јерчиќ - Битола, Љубица Наумов-
ска - Битола, Виолета Котевска - Битола, Томе Рис-
тевски - Битола, Ана Кафкалевска- Џима - Битола, 
Томе Самарџиев - Битола, Владимир Димитровски -
Битола, Ристо Атанасовски - Битола, Драгица Попов-
ска - Битола, Босилко Ацковски - Битола, Лилјана 
Неделковска - Битола, Радомир Корлевски - Битола и 
Дејан Никодинов - Битола. 

Основна главница: 576.104,00 денари. 
Дејности: 70.20, 70.31, 74.13, 74.14. 
Полни овластувања и полна одговорност на субјек-

тот на уписот. 
Управител: Љубиша Новаковиќ. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

4522/99. (2192) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4587/99, во регистарската влошка бр. 010977, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето на 
ПП во ДООЕЛ на Трговско друштво за трговија на 
големо и мало увоз-извоз Максуд Мумин и др. "МУ-
МИН КОМЕРЦ" Охрид ДОО Охрид, ул. "Шар Пла-
нина" бр. 19. 

Седиште: Охрид, ул. "Шар Планина" бр. 19. 

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.27, 52.48, 52.37, 52.26, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.24, 51.54, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 15.98/2, 
51.21, 60.23, 63.12, 52.26, 50.30/2, 51.32, 51.33, 60.24, 
60.22, 55.11, 55.12, 50.40/2, 55.30, 55.23, 55.40, 51.36, 
55.23, 55.30, 60.23, 60.21, 15.32, 50.20, 01.25, 01.41, 50.30, 
71.10, 74.12, 55.21/1, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 92.33, 52.62, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, малог-
раничен промет. 

Основачи - содружници: Максуд Мумин од Охрид, 
ул. "Шар Планина" бр. 19; Фатма Мумин од Охрид, ул. 
"Шар Планина" бр. 19. 

Трговското друштво во прометот со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка - полни овласту-
вања. Трговското друштво во прометот со трети лица 
одговара со целиот свој имот - полна одговорност. 

Лица овластени за застапување на друштвото - уп-
равители: Максуд Мумин од Охрид, ул. "Шар Плани-
на" бр. 19; Фатма Мумин од Охрид, ул. "Шар Плани-
на" бр. 19. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
4587/99. (2193) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 4342/99, во регистарската влошка бр. 010504, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето во 
ДООЕЛ на Друштво за внатрешна и надворешна тр-
говија и услуги АВТО АС Весна ДООЕЛ Битола, Би-
тола, ул. "Иљо Џокановски" бр. 2. 

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.23, 52.27, 52.41, 52.43, 
52.44, 52.46, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 50.30, 51.21, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.53, 
51.55, 51.35, 51.70, 50.30/1, 55.40, 63.30, 50.20, 74.20/3, 
92.33, 74.84, 60.24, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и застапување во надвореш-
нотрговскиот промет, продажба на странски стоки од 
консигнациона складишта на странски стоки, меѓуна-
родна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските во 
правниот промет друштвото одговара со целиот свој 
имот. 

Бобан Огненов - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 

4342/99. (2194) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 911/2000, во регистарската влошка бр. 
011699, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Трговец-поединец Продавница "Стефи-ко-
мерц" - Милош Трајан Милески ТП с. Суво Дол, Ма-
кедонски Брод. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврс-
ките сторени на трговецот поединец во прометот од-
говара Милош Милески со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување на трговецот е Ми-
лош Милески - управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
911/2000. (2195) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1532/2000, во регистарската влошка бр. 
012237, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија, ус-
луги и угостителство на Бошковски Горанчо ОМЕГА 
ЕЛЕКТРОНИК увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, 
ул. "Ристо Василески" 12. 

Основање на Трговско друштво: Друштво за произ-
водство, трговија, услуги и угостителство на Бошков-
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ски Горанчо ОМЕГА ЕЛЕКТРОНИК увоз-извоз ДО-
ОЕЛ Прилеп. 

Седиште на фирмата: Прилеп, ул. "Ристо Василе-
ски" 12. 

Основач-единствен содружник: Бошковски Горанчо 
од Прилеп, ул. "Ристо Василески" 12. 

Основна главница: 5300 ГМ во основни средства или 
164.300,00 денари во противвредност на марката, спо-
ред извештајот од овластен судски проценител. 

Дејности: 15.32, 15.61, 15.71, 15.81, 15.51, 20.10, 20.30, 
20.51, 22.24, 22.33, 28.52, 29.24, 50.10, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.62, 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 
52.63, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.22, 63.11, 63.12, 65.12, 65.12/3, 70.31, 60.24, 71.40, 
72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.81, 74.84, 92.34, 
93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен транспорт, застапување и 
посредување, малограничен премин со Бугарија, СР 
Југославија, Грција и Албанија, реекспорт, консигна-
циони работи, шпедиција. 

Полно овластување. Друштвото во правниот про-
мет со трети лица настапува во свое име и за своја 
сметка. Полна одговорност. Друштвото во правниот 
промет со трети лица за преземените обврски одгова-
ра со целокупниот свој имот. 

Бошковски Горанчо - управител на друштвото со 
неограничено овластување во рамките на запишаните 
дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1532/2000. (2196) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
П.Трег. бр. 1004/2000, во регистарската влошка бр. 
01006045?-4-03-000, ги запиша во трговскиот регистар 
измените на Статутот на ФАБРИКА ЗА СВИЛЕНИ 
ПЛАТНА"ИЛИНДЕН" - АД - Битола, ул. "Индустри-
ска" - бб - Битола. 

Член 1 
Во член 14, став 1 т. А/1 - Штедилница и менувачни-

ца "ТАТ" во стечај се брише и треба да гласи ДОО-
ЕЛ-МБС-3-Скопје. 

Член 2 
Во член 80 став 3 т. 3 името Гацовски Славко се 

брише и се заменува со името Милковски Златимир. 
Во член 80 став 5 името Гацовски Славко се замену-

ва со името Милковски Златимир. 
Член 3 

Во член 104 став 3 алинеа 1 името Трајков Петар се 
брише и се заменува со Ристо Секуловски. 

Алинеа 2 се брише и името Богдановска Марика се 
заменува со Дејан Стефковски. 

Алинеа 3 името Илиев Христо се брише и се заме-
нува со името Љубе Целовски. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1004/2000. (2197) 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка со полни овластува-
ња и за обврските одговара со целокупниот свој имот 
со полна одговорност. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
22/2001. (2198) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 18/2001, во регистарската влошка бр. 012450, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Тр-
говско друштво за градежништво, трговија и услуги 
БЕРУСО увоз-извоз ДООЕЛ, с. Подгорци - Лабуниш-
та. 

Основање на трговско друштво со фирма: Трговско 
друштво за градежништво, трговија и услуги, БЕРУ-
СО увоз-извоз ДООЕЛ, с. Подгорци. 

Седиште: село Подгорци, општина Лабуништа. Ос-
новач: Берат Авмедоски од с. Подгорци. Основачки 
влог: 5.100 ДЕМ што во денарска противвредност из-
несува 158.100 денари. 

Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.40, 5.50, 51.11, 51.12, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.24, 51.23, 51.35, 
51.37, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.44, 52.45, 52.48, 52.50, 52.63, 52.22, 55.30/1, 55.30/2, 
63.12, 63.30, 63.40, 70.31, 74.12, 74.13, 74.40, 60.21, 60.22, 
60.24, 24.16, 15.81, 15.82, 26.51, 26.52, 26.61, 26.65, 26.66, 
25.24, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет, изведување на инвестициони ра-
боти во странство и отстапување на инвестициони ра-
боти на странски лица во Р. Македонија. 

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

Управител на Друштвото во внатрешниот и надво-
решниот промет е лицето Берат Авмедоски. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
18/2001. (2199) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 1721/00, во регистарската влошка бр. 012426, 
го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец 
за трговија на мало Јаќимоска Стојмир Весна Т.П. Ки-
чево, ул. "Партизански Одреди" бб, Кичево. 

Запишување на трговец поединец со фирма: Трго-
вец поединец за трговија на мало Јаќимоска Стојмир 
Весна Т.П. Кичево со седиште на ул. "Партизански 
Одреди" бб, Кичево. 

Вршител на дејност: Јаќимоска Стојмир Весна од 
Кичево, ул. "П. Одреди" бб, Кичево. 

Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-
нец одговара со целиот свој имот и лично, а истапува 
во свое име и за своја сметка. 

Дејности: 52.11, 74.83, трговија на мало со таксени 
марки и други вредносници. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот 
промет е Јаќимоска Весна - Овластен потписник во 
рамките на запишаните дејности. 

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 
1721/00. (2200) 

Основниот суд Битола во Битола, со решението 
Трег. бр. 22/2001, во регистарската влошка бр. 
01012454, го запиша во трговскиот регистар основање-
то на ДООЕЛ на Друштво за трговија, превоз и услуги 
ФАНТАСКОП Битола ДООЕЛ ул. "Никола Ѓеорѓи-
евски Никлец" 35, Битола. 

Основач и управител: Васко Настевски - со неогра-
ничени овластувања во рамките на запишаните деј-
ности. 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 
1.Рег.ЗГ.С.бр. 1/2001 од 22.02.2001 година во регистар-
от на здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на фондацијата под името Бал-
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канска фондација за деца и младинци со скратено име 
БФДМ со основа од правното лице Интернационал 
ЈОУТХ ФОУНДА ТИОН од Балтимор САД, со седи-
ште на фондацијата во Скопје, ул."Аугуст Цесарец" 
бр. 3/3-5. 

Лице кое е овластено да ја претставува Балканска-
та фондација за деца и младинци е господинот Агон 
Демјаха од Скопје. 

Фондацијата е афтономна сопственост основана 
како правно лице и е добиена од страна на основачот 
со цел да го промовира позитивниот развој на децата 
и младината во Балканските земји и активностите на 
фондацијата се состојат во следното: зголемување на 
ефективноста, нивото и одржливоста на програмите 
за младите, зајакнување на капацитетите на невлади-
ните организации за деца и младинци преку одлука и 
консултантска помош, создавање на социјални инвес-
тиции од бизнис секторот, владите, меѓународните 
агенции за финансирање и невладините организации, 
одобрување целни грантови на невладини организа-
ции за деца и младинци за да се подобри нивната 
ефективност, ниво и одржливоста и подобрување на 
трисекторската соработка меѓу бизнисот, владата и 
граѓанското општество. 

Фондацијата БФДМ ќе ги спроведува своите ак-
тивности на територијата на Република Македонија и 
во Балканскиот регион. 

Балканската фондација за деца и младинци од 
Скопје се стекнува со својство на правно лице и може 
да започне со работа од 22.02.2001 година. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег. ЗГ. бр. 
1/01. (3588) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 957 се запишува Црвен крст Карпош -
Скопје, со седиште во Скопје, ул. "Руѓер Бошковиќ" 
бр. 3. 

Лице овластено за застапување е неговиот секре-
тар Николовски Томислав од Скопје. 

Црвениот крст е основан согласно Законот за цр-
вениот крст на Република Македонија и е утврдено 
својство на правно лице согласно член 6 од истиот за-
кон. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ. бр. 3/01. 
(3595) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 942 се запишува здружението на граѓа-
ни АРТ ФОРУМ, со седиште во Скопје на ул."Фјодор 
Достоевски" бр. 14 а. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Горан Кочишки. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развивање на свеста за непоходноста од 
културно и образовно воздигнување, воопшто во сите 
домени на науката и културата, организирање на лет-
ни школи и работилници на територијата на Р Маке-
донија со можно учество на луѓе и од други земји, со-
работка со други здруженија, организации и асоција-
ции од земјата и светот, популаризирање на човекови-
те права и правата на децата, социјално-хуманитарни 
и рекреативни активности со хендикепирани луѓе, од-
ржување на семинари и трибини од разни области на 
науката, културата и образованието како и унапреду-
вање на животната работна средина и изучување на 
археолошките локалитети и историското минато на 
територијата на Р Македонија. 
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Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 08.12.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ. бр. 
1162/00. (3599) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 920 се запишува здружението на граѓа-
ни Хуманитарна, емисионерско-рехабилитациска ор-
ганизација на граѓани ХЕРО, со седиште во Скопје на 
ул."Ленинова" бр. 7/1-2. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Јоана Ангелова од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на организирање на хуманитарни проекти во 
кои ефикасно ќе се помогне на социјално загрозеното 
население во Р Македонија: невработените, самохра-
ните мајки, деца без родители, незгрижените луѓе, со-
цијални случаи, учениците и студентите, уметниците и 
интелектуалците без поддршка, училиштата во нераз-
виените краишта, медицинските установи и хендике-
пираните лица, домовите и интернатите и друго. Со 
еден збор на сите кои имаат потреба од помош без 
разлика на национална припадност, верска определба, 
возраст, пол или раса, еколошки проекти за чиста и 
здрава средина како и соработка со сите хуманитарни 
организации од земјата и од светот на хуманитарни 
проекти во нашата средина. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 18.12.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ. бр. 
1150/00. (3600) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 926 се запишува здружението на граѓа-
ни Здружение на граѓани "БИП", со седиште во Ско-
пје на ул."29 Ноември" бр. 56. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Георги Димитров од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на залагање за поголема инвестициона ак-
тивн о ст на стр анските комп ании во Р Македонија, да 
се залага за поголема транспарентност и отвореност 
на македонската економија и поврзаност со балкан-
ските економии, да се залага за либерализација на па-
зарот во Р Македонија и борба против монополите во 
економијата како и да организира и учествува на кон-
ференции, семинари, округли маси и други организи-
рани средби. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 08.12.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ. бр. 
1158/00. (3601) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 943 се запишува здружението на граѓа-
ни Здружение за помош на децата од детските домови 
на Р Македонија, со седиште во Скопје на ул."Лондон-
ска" бр. 2-1/19. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Мартин Огненовски од Ско-пје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на помош на сите штитеници од детскиот 
дом 11 Октомври - Скопје, како и на сите деца без ро-
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дителска грижа, и тоа во однос на: подобрување на 
животните и материјалните услови, одржување на ст-
ручни предавања, за животните и материјалните усло-
ви, одржување на стручни предавања, обезбедување 
на правна и морална помош, спојување на семејства 
како и секако вид друга помош која е потребна, а која 
Здружението е во можност да ја пружи. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 07.12.2000 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ. бр. 
1169/00. (3602) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 951 се запишува здружението на граѓа-
ни Здружение за ревитализација на Катлановско Бла-
то, со седиште во Скопје на ул."3-та Македонска Бри-
гада" бр. 10 а. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Јана Илијевска од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на соработка со сите организации и институ-
ции надлежни за развој и унапредување на Катланов-
ско Блато, соработка и здружување со сродни здруже-
нија и организации од Р Македонија и од странство, 
популаризирање, презентираање и афирмација на вре-
дностите на Катлановско Блато, негување љубов кон 
природата преку покренување акции за одгледување 
на птици и животни во непосредна близина на Катла-
новско Блато, на културно уметнички средби и мани-
фестации, заштита на обичаите во селата што се во 
близина Катлановско Блато како и иницирање пос-
тапки за донесување просторно-урбанистички план за 
комлексот Катлановско Блато и непосредната околи-
на. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 30.01.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ. бр. 
1179/00. (3603) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 952 се запишува здружението на граѓа-
ни Клуб за мал фудбал Скопје од Скопје, со седиште 
во Скопје на ул."Теодосиј Синаитски" бр. 1 б. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Леонидов Сашо од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на омасовување, популаризација и развој на 
малиот фудбал во Р Македонија, активно вклучување 
на помладите категории кои преку играње фудбал фи-
зички ќе се рекреираат и правилно ќе се развиваат, за-
јакнување на другарството, спортскиот дух и хумани 
меѓучовечки особини како и организаирање и учество 
на натпревари и турнири за мал фудбал на државно и 
меѓународно ниво. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 01.02.2001 го-
дина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ. бр. 6/01. 
(3604) 

Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Сојуз на подводни активности на 
Македонија со скратено име СПАМ со својство на 
правно лице од 28.11.1985 година се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

Бр. 20 - Стр. 1933 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 
954 се запишува здружението на граѓани Сојуз на под-
водни активности на Македонија со скратено име 
СПАМ со седиште во Скопје на ул."Мито Хаџиваси-
левски Јасмин" бр. 48 блок 5, кое го застапува негови-
от претседател Периклија Бешка. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ. бр. 301/99. 
(3594) 

Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Градски кајакарски сојуз - Скопје 
со скратено име ГКС - Скопје со седиште во Скопје, 
ул."Јордан Хаџиконстантинов - Џинот" бр. 12 А, со 
својство на правно лице од 05.05.1988 година се во сог-
ласност со Законот за здруженија на граѓани и фонда-
ции. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 
958 се запишува здружението на граѓани Градски каја-
карски сојуз - Скопје со скратено име ГКС со седиште 
во Скопје на ул. "Јордан Хаџиконстантинов - Џинот" 
бр. 12 А, кое го застапува неговиот претседател Душ-
ко Бужаровски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ. бр. 654/99. 
(3596) 

Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Хор на просветните работници 
Св.Кирил и Методиј - Скопје, со седиште во Скопје, со 
својство на правно лице од 21.03.1984 година се во сог-
ласност со Законот за здруженија на граѓани и фонда-
ции. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 
947 се запишува здружението на граѓани Хор на про-
светните работници Св.Кирил и Методиј - Скопје со 
седиште во Скопје, ул."50 Дивизија" бр. 6, кое го зас-
тапува неговиот претседател Сократ Пановски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ. бр. 198/98. 
(3597) 

Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Велосипедски клуб Денда Скопје 
со седиште во Скопје со својство на правно лице од 
10.02.1994 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 
737 се запишува здружението на граѓани Велосипед-
ски клуб Денда Скопје со седиште во Скопје, ул."Џу-
мајска" бр. 5 - б, кое го застапува неговиот претседа-
тел Драган Коцевски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ. бр. 411/99. 
(3598) 

Основниот суд во Битола со решение Рег.ЗГФ. бр. 
37/2000 од 11.07.2000 година во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации изврши упис на: Асоција-
ција на отворени комуникации - Битола. 

Од Основниот суд во Битола. (3591) 

Со решение Згф.бр. 8/2001 од 07.02.2001 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 8 
за 2001 година се запишува: 
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- Младинско здружение Феникс - Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа во Домот на 

младите на ул."Партизанска" бб, во Штип, а здруже-
нието ќе дејствува на територијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (3605) 

Со решение Згф.бр. 45/2000 од 29.09.2000 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 45 
за 2000 година се запишува: 

- Организација за Позитивно Образование - Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Ли-

чка" бр. 5, во Штип, а здружението ќе дејствува на те-
риторијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (3606) 

Со решение Згф.бр. 57/2000 од 22.01.2001 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 57 
за 2000 година се запишува: 

- Здружение за социјално-хумана иницијатива Вес-
та - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Сутје-
ска" бр. 48/6, во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на општина Штип и Карбинци. 

Од Основниот суд во Штип. (3607) 

Основнио цели и задачи на здружението на одгле-
дувачи на чинчили во Македонија "Чинчила"од стру-
гово се: 

- Ги организира, координира и усогласува своите 
членови во нивната дејност заради развој и унапреду-
вање на чинчиларството, доработка на производите 
од чинчили, производство на опрема и промет со исти-
те. 

- Ги застапува интересите на своите членови и им 
помага во остварување на нивните права во процесот 
на работењето и производството. 

- Ги следи проблемите на членовите, поттикнува 
мерки и активности за нивно совладување врз основа 
на солидарност и заднички интерес од истите, а сог-
ласно на статутот на здружението. 

- Покренува активности за остручнување на чин-
чиларите, размена на искуства и унапредување на тех-
нологијата во чинчиларството. 

- Ги вреднува активностите на своите членови врз 
основа на тоа доделува признанија. 

- Делегира претставници со други организации со 
кои соработува ги извршува задачите кои произлегу-
ваат од статутот на здружението. 

- Здружението на одгледувачи на чинчили во Ма-
кедонија "Чинчила"од с.Другово, Кичево, стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 07.12.2000 година. 

Од Основниот суд во Кичево. (2893) 

Со решение Згф.бр. 15/2000 од 29.03.2000 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 2 
за 1998 година: 

Се запишува во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под реден број 2/98, измени и допол-
нувања на Статутот и Актот за основање на здруже-
ние на граѓани со име Центар за цивилно општество и 
развој - Штип: 

- во однос на адреса во седиштето кое се менува и 
ќе гласи ул. "Солидарност" бр. 19, Штип, 

- во однос на цели и задачи кое се дополнува со 
следниве: забавни и спортски активности на млади, 
организирање, интернет клубови, бриц клубови и сли-
чно. 

Од Основниот суд во Штип. (3609) 

Со решение Згф.бр. 1/99 од 16.04.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основниот суд во Штип под реден број 1 
за 1999 година се запишува: 

- Пчеларско друштво - Нектар - Штип. 
Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Браќа 

Миладинови" бр. 6, во Штип, а здружението ќе дејст-
вува на територијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (3610) 

Основиот суд во Кичево со решение ЗГФ.бр. 
20/2000 од 07.12.2000 година, го запишува следното: 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под ЗГФ.бр. 20/2000 се запишува основање на зд-
ружение на граѓани и фондации Здружение на одглед-
увачи на чинчили во Македонија "Чинчила" од стру-
гово - Кичево, со седиште во с.Другово. 

Лицето кое е овластено да го застапува здружение-
то на граѓани и фондации здружение на одгледувачи 
на чинчили во Македонија "Чинчила" од с.Другово -
Кичево е Василески Свето од Кичево. 

Основниот суд во Кочани со решение Зг.бр. 3/2001 
од 13.02.2001 година во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша здружението на граѓа-
ни Невладина организација "Маргаритка со скратен 
назив НВО "Маргаритки"Кочани, со седиште во Ко-
чани, во просториите на 5-та Месна заедница "Љупчо 
Сантов" на ул."Крсте Мисирков" бб. 

Овластени лица за застапување на здружението се 
Мишева Марија од Кочани, ул."Раде Кратовче" бр. 
60, претседател на здружението и Дојчинова Виолета 
од Кочани, ул."4-та Македонска Бригада" бр.52. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на остварување на развој и заштита на граѓа-
ните преку решавање на егзистеционалните прашање 
на членството со пружање на помош на членството, 
преку нивно претставување и застапување пред орга-
ните и институциите во државата, организирање на 
еколошки и хуманитарни активности и залагање за 
мир, пацифизам и елиминирање на секаков вид на рас-
на, верска и национална дискриминација. 

Здружението на граѓани Невладина организација 
"Маргаритки"од Кочани, стекнува својство на правно 
лице на 13.02.2001 година. 

Од Основниот суд во Кочани, Зг.бр. 3/2001. (2902) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции по реден бр. 6 за 2001 година се запишува измена 
на актот за основање - статутот на здружението на 
граѓани со име Сомбо клуб Бојана од Прилеп, регист-
рирано со решение Рег. згф.бр. 25/2000 од 13.07.2000 
година на Основниот суд во Прилеп, во однос на име-
то, така што наместо досегашното Сомбо клуб Бојана 
од Прилеп, името на клубот гласи Џудо клуб Бојана 
од Прилеп и во однос на лицето овластено за застапу-
вање, така што наместо досегашното лице Јолески 
Киро се запишува лицето Милошески Кирил - претсе-
дател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (2890) 
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Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 5 за 2000 година се врши упис на ос-
новање на здруженија на граѓани со име здружение на 
поранешни работници-акционери на ТП Центро -
Промет АД Прилеп, од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на здружението се ба-
рање на извештај за досегашното работење на друшт-
вата кои произлегле од ТП Центро - промет состојба-
та со вработувањето и бројот на вработени од редот 
на поранешните работници, извештај за состојбата со 
закупнината што се наплаќа од деловните простории 
сопственост на тие друштва, контрола со надлежните 
органи и ревизија на процесот на приватизација на ТП 
Центро - промет и продажба на целокупниот капитал 
кои го поседуваат друштвата. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Са-
моилова" бр. 50. 

Лица овластени за застапување се Јанески Миле -
претседател и Кимоски Ицко - заменик претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (2891) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 7 за 2001 година се врши упис на ос-
новање на здруженија на граѓани со име Културно 
уметничко друштво "Везилка" од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на здружението се 
изучување, зачувување, негување, развивање, унапре-
дување и презентирање на македонскиот фолклор и 
обичаите изразени преку народните игри, песни, ин-
струменти и носии како одраз на историското минато 
и богатото културно наследство на македонскиот на-
род. 

Седиштето на КУД "Везилка" е во Прилеп, во До-
мот на Културата "Марко Цепенков" бул."Гоце Дел-
чев" бб. 

Лица овластени за застапување се Лилјана Талеска 
- претседател и Кузманоски Александар. 

Од Основниот суд во Прилеп. (2892) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции по реден бр. 8 за 2001 година се врши упис на из-
мена на актот за основање - статутот на здружението 
на граѓани со име Аикидо Клуб "САМУРАЈ" од При-
леп, регистрирано со решение Рег. згф.бр. 118/99 од 
22.07.1999 година на Основниот суд во Прилеп, во од-
нос на седиштето, така што наместо досегашното се-
диште на ул."11-ти Октомври" бр. 76 в 4/3 седиштето е 
во Прилеп на ул."Сотка Ѓоргиоски" бр. 65 , и во однос 
на овластеното лице за застапување, така што намес-
то досегашното лице Кристијан Пашоски се запишува 
лицето Симеон Стојчески - претседател на клубот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3321) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под реден бр. 10 за 2001 година се врши упис на ос-
новање на здруженија на граѓани со име Еколошко 
друштво "Екомент" од Прилеп. 

Како основни цели и задачи на друштвото се заед-
ничка грижа за подобрување на условите за живеење 
и животната средина, информирање за новите научни 
и практични достигнувања од областа на екологијата, 
спречување на појава на заразни болести како после-
дица од отпадни материи, унапредување и заштита на 
природата, соработка со Министерството за екологи-
ја, локална самоуправа, јавните комунални претприја-
тија, формирање и одржување на еколошки секции во 

претпријатијата, едукација на младите генерации за 
создавање навика за живеење во еколошки чиста сре-
дина, организирање на акции за пошумување и чисте-
ње на шумите и парковите, загадените области во гра-
дот и околината и друго. 

Седиштето на Еколошкото друштво е во Прилеп, 
ул."Моша Пијаде" бр. 115. 

Лица овластени за застапување и претставување на 
друштвото се Снежана Савоска - претседател и Жар-
ко Вуковиќ - секретар. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3589) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
РЕГ.ЗГФ.бр. 4/01 од 12.02.2001 година во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот 
суд во Тетово се запишува "Центар за јавна партици-
пација" од Тетово. 

Работата и активностите на здружението е вклучу-
вање на младите во културно, забавни, еколошки, спо-
ртски и образовни активности, соработка и давање на 
помош на други здруженија на граѓани, соработка со 
сродни организации од странство, подигање на еко-
лошката свест на младите, развој на демократијата и 
цивилното општество, решавање на станбеното пра-
шање на младите и друго. 

Седиштето на здружението е во Тетово на ул. "Љ. 
Божиновски - Пиш" бр. 101, а истото ќе делува на под-
рачјето на Републиката. 

Од Основниот суд во Тетово. (2888) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
РЕГ.ЗГФ.бр. 43/00 од 31.10.2000 година во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации при Основниот 
суд во Тетово се запишува Мултиетнички организаци-
онен центар за асоцијација, развој и толеранција "Мо-
царт" од Тетово. 

Работата и активностите на здружението е сора-
ботка и толеранција помеѓу различните националнос-
ти, младинските организации без разлика на нивната 
припадност, ангажман околу вработување на младите, 
заштита на животната средина, организирање курсеви 
и предавања на различни теми, развивање и иниција-
тива за соработка и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово на ул. 
"Маршал Тито" бр. 122/10, а истото ќе делува на под-
рачјето на Република Македонија. 

Од Основниот суд во Тетово. (2889) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 3/01 од 
23.02.2001 година се запишува здружението на граѓани 
"Деа" - Гостивар кој го застапува неговиот претседа-
тел Јетон Селими од Гостивар. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на заштита и унапредување на социјални, на-
учни, стручни, образовни, спортски, културни и хума-
нитарни права на граѓаните пред се подобрување на 
условите на младите од сите националности преку 
нивна едукација во духот на меѓуетничката толерант-
ност и соработка. 

Од Основниот суд во Гостивар. (3668) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондац-
ии на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 1/01 од 
07.02.2001 година се запишува Боксерски клуб "Кро-
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ше" - Гостивар, кој го застапува Шарески Младен од 
Гостивар, ул."Мара Угринова" бр. 17. 

Работата и активностите на здружението Боксер-
ски клуб "Кроше" од Гостивар, ќе се однесува со ома-
совување и развој на боксерскиот спорт, со организи-
рање на најразлични форми на масовни активности во 
функција на рана спортска специјализација и селекци-
ја на млади боксери, учество и организација на држав-
ни и меѓународни натпревари од пријателски и офици-
јален карактер пружање на сервис услуги со сите дру-
ги можности што ги нуди клубот, соработка со своите 
асоцијации, сродни клубови и други клубови и асоција-
ции како и други боксерски вештини. 

Од Основниот суд во Гостивар. (3669) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник, 
КП бр. 379/2, во м.в. "Лаките", нива со површина од 
2928 м2, во КО Тимјаник, сопственост на Стојанова 
Мара од Неготино, ул."Димче Мирчев" бр. 28, по цена 
од 20.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (3651) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Војшан-
ци, две идеални седмини од КП бр. 725, во м.в. "Турска 
Џамија", интензивно лозје со површина од 5000 м2, во 
КО Војшанци, две идеални седмини од КП бр. 725, во 
м.в. "Турска Џамија", нива со површина од 1843 м2, во 
КО Војшанци, сопственост на Василев Зоран од 
Скопје, ул. "В.Смилевски Бато" бр. 67-1/7, и Василев 
Тони од Скопје, ул."В.Смилевски Бато" бр. 67-1/7, по 
цена од 36.100,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (4271) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Демир 
Капија, КП бр. 1346, во м.в. "Желковец", нива со по-
вршина од 3020 м2, во КО Демир Капија, сопственост 
на Ангелова - Миленковска Нада од Скопје, ул. "Пар-
тизански Одреди" бр. 64 Б-1/5, по цена од 30.442,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
ње на понудата, во спротивно го губат правото на пр-
венство. 
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Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (4273) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Бесвица, 
КП бр. 169, во м.в. "Полето", интензивно лозје со по-
вршина од 2795 м2, во КО Бесвица, КП бр. 169, во м.в. 
"Полето", интензивно лозје со површина од 1836 м2, 
во КО Бесвица, КП бр. 170, во м.в. "Полето", шума со 
површина од 998 м2, во КО Бесевица, сопственост на 
Маркушев Ристо од Кавадарци, ул. "Кочо Рацин" бр. 
31 а, по цена од 65.550,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (4274) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготи-
но, вон, КП бр. 3055, во м.в. "Скрките", интензивно 
лозје со површина од 3173 м2, во КО Неготино, вон, 
КП бр. 3056, во м.в. "Скрките", лозје со површина од 
954 м2, во КО Неготино, вон, сопственост на Ѓорѓиева 
Милица од Неготино, ул."Партизанска" бр. 224, по це-
на од 110.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-
ваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Марш-
ал Тито" бр. 138. (4277) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
8127/4 на м.в. "Клуково", нива 4 класа, во вкупна повр-
шина од 2000 м2, опишано по ПЛ бр. 6498 на КО Тето-
во, за вкупна купопродажна цена од 240.000,00 денари, 
сопственост на Абдии Ремзи и Абдии Рушит двајцата 
од Тетово, ул."108"бр. 20. 

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 Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 
(3646) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
679/2 на м.в. "Леска", нива 2 класа, во вкупна површи-
на од 3030 м2, опишано по ПЛ бр. 1986 на КО Челопек, 
за вкупна купопродажна цена од 150.000,00 денари, 
сосопственост на Јахији Абдиселам, Асани Махир, 
Асани Фуат, Асани Јасин и Асани Гајур сите од 
с.Челопек, Тетово. 
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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 Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се дос-
тават до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Те-
тово. (3687) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 186 
на м.в. "Кука", нива 1 класа, во вкупна површина од 
1464 м2, опишано по ПЛ бр. 228 на КО Желино, за вку-
пна купопродажна цена од 180.000,00 денари, сосоп-
ственост на Џафери Бајрамали, Џафери Џемаил и 
Џафери Џафер сите од с.Палатица, Тетово. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доста-
ват до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. 
(3688) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
7897/1 на м.в. "Клуково", овошна градина 3 класа, во 
вкупна површина од 1472 м2, опишано по ПЛ бр. 8535 
на КО Тетово, за вкупна купопродажна цена од 
220.000,00 денари, сопственост на Хусејн Невзат од Те-
тово, ул."М.Ацев" бр. 66. 

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 Ре-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за при-
фаќањето на понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се дос-
тават до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Те-
тово. (4167) 

Се разменуваат земјоделските земјишта и тоа: КП 
бр. 1212/1 на м.в. "Село", овошна градина 5 класа, со 
површина од 646 м2, опишано по ПЛ бр. 702 на КО 
Слатина - Тетово, сопственост на Незири Ебип Хамди 
од с.Слатина - Тетово, и КП бр. 319/3 на м.в. "Бра-
неница", нива 4 класа, со површина од 921 м2, опишано 
по ПЛ бр. 701 на КО Слатина - Тетово, сосопственост 
на Незири Фехим Елсадат и Незири Фехим Екрем од 
с.Слатина, Тетово. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се дос-
тават до нотарот Наџи Зеќири, ул. "ЈНА" бр. 41, Те-
тово. (4161) 

Бр. 20 - Стр. 1937 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
102/1 на м.в. "Кљуково", нива 4 класа, во вкупна повр-
шина од 3451 м2, КП бр. 102/2 на м.в. "Кљуково", нива 
4 класа, во вкупна површина од 407 м2, 11/21 идеален 
дел од КП бр. 99/1 на м.в. "Кљуково", нива 4 класа, во 
вкупна површина од 5285 м2, и КП бр. 99/3 на м.в. 
"Кљуково", нива 4 класа, во вкупна површина од 986 
м2, опишани по ПЛ бр. 441 на КО Д.Седларце, 
сопственост на Асипи Абдулкадар Арсим од 
с.Г.Речица, Јонузи Феми Џемаледин од с.Мала Речица, 
за вкупна цена од 1.296.930,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "ЈНА" бр. 4, Те-
тово. (3689) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 347 
на м.в. "Село Окуќница", нива 4 класа, целата во по-
вршина од 340 м2, и КП бр. 348 на м.в. "Село Окуќ-
уница", нива 4 класа, во површина од 920 м2, опишани 
по ПЛ бр . 23 3 на КО Д .Лешница , сосопственост на 
Иљази Азби Реџеп, Иљази Азби Гафур од од с. Же-
лино и Иљази Садик Меметаљи од с.Д.Лешница, за 
вкупна цена од 378.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "ЈНА" бр. 4, Те-
тово. (3690) 

Се продава земјоделско земјиште нива 1/4 идеален 
дел од КП бр. 6535/3 на м.в. "Кљуково", нива 4 класа, 
целата во површина од 1667 м2, опишана по ПЛ бр. 
110562 на КО Тетово, сопственост на Исаки Муадин 
Мерџиване од Тетово, ул."Вонвардарска" бр. 5, за 
вкупна цена од 499.200,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "ЈНА" бр. 4, 
Тетово. (4267) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 491 дел на м.в. "Браненица" класа 3, со повр-
шина од 991 м2, КО Езерени, сосопственост на прода-
вачите Цветановска Љамбе Панделинка и Ѓоргиевска 
Љамбе Ружица од с.Езерени - Ресен, за цена од 
250.600,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници и соседите чие земјиште се граничи со земји-
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штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (4268) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа ливада на 
КП бр. 2855 на м.в. "Доброво" класа 3, со површина од 
3193 м2, заведен во ПЛ бр. 2508 за КО Ресен, сопст-
веност на продавачот Рајчановски Наум Славе од 
с.Подмочани - Ресен, за цена од 240.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници 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 Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (4144) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна 
градина на КП бр. 694 на м.в. "Долни порој" класа 3, 
со површина од 1843 м2, и овошна градина на КП бр. 
629 на м.в. "Тутлевски Бавчи" класа 1, со површина од 
2108 м2, и двете заведени во ИЛ бр. 200 за КО Јанко-
вец, сосопственост на продавачите Босилковска Але-
ксандар Милица од Скопје 2/8, Илиевска Кире Лил-
јана од Ресен 3/8, Казанџиева Кире Мара од Ресен 1/8 
и Босилкова Киме Цветанка 2/8 од с.Јанковец - Ресен, 
за цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници 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 Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (3650) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на 
КП бр. 1310 на м.в. "Ресенски лозја" класа 6, со повр-
шина од 444 м2, заведена во ПЛ бр. 865 за КО Горно 
Дупени, сопственост на продавачот Лисовски Трајан 
Ѓорѓија од с.Царев Двор - Ресен, за цена од 20.000,00 
денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопс-
твеници 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 Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенст-
во. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ре-
сен. (3648) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 10/28, план 2, м.в."Падиште", класа 8, со 
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површина од 3300 м2, во КО Беловиште, сопственост 
на Саити Мустафа Басари, за цена од 150.000,00 дена-
ри. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 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 Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (4279) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 2133, план 6, скица 14, м.в."Бардовце", класа 
3 нива, со површина од 2335 м2, во КО Форино, сопст-
веност на Ејупи Фаика Џеваир од с.Форино, за цена од 
300.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 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 Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (4271) 

Сопственикот Мулсиова Амиде, од Скопје, ул. 
"Ордан Чопела" бр. 6 а, својата недвижност градина 3 
класа, во м.в."Лениште", во вкупна површина од 410 
м2, кој лежи на КП бр. 3489, и градина 4 класа во 
м.в."Лениште" во површина од 538 м2, која лежи на 
КП бр. 3489 КО Студеничани, според ПЛ бр. 181, го 
продава за цена во износ од 180,00 денари за м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (3566) 

Сопственикот Јашари Мустафа, од Скопје, с. Сту-
деничани, дел и тоа 1/3 од својата недвижност лозје 4 
класа, во м.в."Кугла", во вкупна површина од 377 м2, 
која лежи на КП бр. 2418/2, КО Студеничани, лозје 5 
класа во површина од 585 м2, во м.в."Ограда" на КП 
бр. 2419 КО Студеничани и лозје 4 класа во површина 
од 927 м2, во м.в."Кугла" на КП бр. 2419 КО Студе-
ничани според ПЛ бр. 656, го продава за цена во износ 
од 120,00 денари за м2. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Ирфан Јонузовски, општина Чаир, Скопје, 
ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (3966) 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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Се продава земјоделско земјиште во КО Росоман, 
Кавадарци, КП бр. 2535 дел 4, план 45, скица 47, 
м.в."Коњаревац", култура - лозје, класа 1, со вкупна 
површина од 900 м2, и КО Росоман, КП бр. 2535 дел 4, 
план 45, скица 47, м.в."Коњаревац", култура - нива, 
класа 4, со вкупна површина од 4183 м2, во сопстве-
ност на Стојан Мојсов од с.Росоман, за цена од 
40.000,00 денари видно од ИЛ бр. 1212. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (3652) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Марена, 
Кавадарци, КП бр. 495, план 3, скица 4, м.в. "Подиш-
те", култура - лозје, класа 3, со вкупна површина од 
4854 м2, во сопственост на Вано Илиев од с.Марена, 
видно од ИЛ бр. 1170, за цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (4281) 

Се врши продажба на недвижен имот нива од 7 
класа, со површина од 700 м2, што се наоѓа на КП бр. 
564/2 на м.в. "Аманджик", КО Горно Соње, сопствено-
ст на Велковски Илија од Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудата. 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на пред-
метната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџов-
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (4263) 

Се врши продажба на недвижен имот 50/86 идеал-
ни делови од пасиште од 4 класа, со површина од 861 
м2, што се наоѓа на КП бр. 1188/1 план 20, скица 23, на 
м.в. "Шиниковци", КО Кучевиште, сопственост на 
Ниниќ Нешо Александар од Скопје. 

Се повикуваат сосопствениците на наведените пар-
цели и сопствениците на парцелите што граничат со 
наведените парцели во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија", доколку се заинтересирани да ја 
купат гореопишаната недвижност, писмено да се изја-
снат за прифаќање на понудата. 

Бр. 20 - Стр. 1939 

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите 
го губат правото на првенствено купување на пред-
метната недвижност. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџов-
ска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 
(ДТЦ "Стара рампа"). (3533) 

Се продава земјоделско земјиште: КП бр. 2933, 
план 10, скица 33, во м.в."Емирице" култура 15000 
класа 3, површина 921 м2, заведен во ИЛ бр. 680 за КО 
Челопек, на име на продавачот Петрушевки Спиро, за 
купопродажна цена од 10 денари по м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
венците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавување на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во сп-
ротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Ок-
томври" бр. 4. (4266) 

Се продаваат 16/528 идеални делови од КП бр. 701 
на м.в."Ушици" нива, класа 7, со вкупна површина од 
6731 м2, сопственост на Мицевски Благој од с.Раштани 
- Битолско, и 16/528 идеални делови од КП бр. 701 на 
м.в."Ушици" нива класа 7, од вкупна површина од 
6731 м2, сопственост на Маневски Алексо од 
с.Раштани - Битолско или вкупно 420 м2, за вкупна 
купопродажна цена од 10 ДЕМ по м2, подробно 
опишани во ПЛ бр. 329 за КО Раштани. 

Се повикуваат лицата кои полагаат право на пред-
имство на купување и тоа сосопственици, заеднички 
сопственици и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објвувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на предимство на 
купување. 

Изјавите за прифаќање на на понудата да се доста-
ват до нотарот Виолета Ангеловска, ул."Јосиф Јоси-
фовски" бб, Битола. (3653) 

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 
4174, план 11, скица 38, во м.в."Глос", класа 4, со повр-
шина од 2420 м2, и нива на КП бр. 4175, план 11, скица 
38, во м.в."Глос", класа 6, со површина од 1175 м2, 
сопственост на Угарчев Јован од Валандово, за вкупна 
цена од 25.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Сл-
ужбен весник на Република Македонија", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во сп-
ротивно го губат правото на првенство. Изјавите за 
прифаќање на понудата да се достават до нотарот На-
да Прочкова, ул."Скопска" бр.6, Гевгелија. (3655) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, за-
едничките сопственици и сопствениците на гранични-
те парцели со парцелите КП бр. 2500; 2501; 2502; 2503; 
2504 и 2505, заведени во ИЛ бр. 314, КО Побожје, со 
површина од вкупно 16607 м2, дека сопственикот на 
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наведените парцели Слезенковски Славе, ул. "Дабни-
ца" бр. 7, Скопје, ги продава наведените парцели по 
цена од 2.237.000,00 денари. 

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

(3677) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 
319/3, план 3, скица 7, во КО Волково, м.в. "Цркви-
ште", нива 3 класа, со површина од 782 м2, и нива на 
КП бр. 319/4, план 3, скица 7, во КО Волково, м.в. 
"Црквиште", нива 3 класа, со површина од 520 м2, од-
носно вкупна површина од 1302 м2, сопственост на Љу-
бовчевиќ Драги, според ПЛ бр. 2417 на КО Волково, 
за цена од 320,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во сп-
ротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (3670) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП 
бр. 7-8 нива од 6 класа, на м.в. "Под Корија" во повр-
шина од 1750 м2, заведена во ПЛ бр. 257 за КО Топли-
ца сопственост на Бајрами Џафер Аливеби од с. Топ-
лица за купопродажна цена од 106.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во "Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (3691) 

Се продава земјоделско земјиште ниви построени 
на КП бр. 683/4-3-5, на м.в. "Падишта", нива 7 класа, 
во површина од 333 м2, за цена од 30.000,00 денари, и 
КП бр. 683/5-3-5, на м.в. "Падишта", нива 7 класа, во 
површина од 455 м2, за цена од 35.000,00 денари, и 
двете заведени во ПЛ бр. 919 за КО Здуње, со-
сопственост на Усеини Џабир Абдулмеџит, Усеини 
Џабир Шеќибе и Усеини Фаик Џабир од с.Здуње. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Б.Гиновски" бр. 
73, Гостивар. (4147) 

Се продава земјоделско земјиште катастарска кул-
тура нива, класа 4, на КП бр. 2712, во м.в. "Шип", во 
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површина од 2048 м2, заведена во ИЛ бр. 193, за КО 
Дебрешете, сопственост на Богеска Павлева Бојана 
од Скопје, ул. "Мите Богоевски" бр. 2-14, за цена од 
110.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопст-
вениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на пр-
венство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (4152) 

Се продава недвижност означена како од КП бр. 
384 катастарска култура - нива на м.в."Сополе" класа 
2, во површина од 2000 м2, КО Велешта, сопственост 
на Речи Џевдет од с.Велешта, Струга, за цена од 
300.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават 
до нотарот Афрдита Билали, ул. "Струшки Кепенци" 
бр. 1, Струга. (4155) 

Се продава земјоделско земјиште - нива во м.в. 
"Бара" 4 класа, со површина од 1638 м2, лоцирана на 
КП бр. 1149/2 за КО Волино, сопственост на Трпкоска 
Богдана од Охрид, за цена од 125,00 денари по м2. 

Се повикуваат сите соседи чие земјиште граничи 
со земјиштето што се разменува писмено да се изјасн-
ат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата 
во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - ог-
ласот во "Службен весник на Република Македонија". 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски 
Просветители"- 8 (мезанин). (4177) 

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште 
построено на КП бр. 386/6, м.в."Дрма", култура нива, 
класа 3, со површина од 2312 м2, за КО Идризово, 
сопственост на Јаниќ Станимир, за цена од 300,00 де-
нари за 1м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и граничарите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, 
Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. 

(4288) 

О Б Ј А В А 
Врз основа на член 17 и член 83 од Законот за 

трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал АД ЗИК "Црвена звезда" ДОО "Живино коме-
рц" Штип, 

О Б Ј А В У В А 
Дека Основниот суд во Штип издаде решение 

Ст.бр. 167/98 од 03.07.2000 година (со правосилност од 
12.02.2001 година) со кое се запира стечајната постап-

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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ка над ДОО "Живино комерц" Штип и се усвојува 
програмата за финансиска и сопственичка трансфор-
мација на ДОО "Живино комерц" Штип бр. 0302-22 од 
16.02.2000 година, а врз основа на дадената согласност 
и мислењето по предложената трансформација на 
претпријатието донесена од Управниот одбор на 
Агенцијата на Република Македонија за приватизаци-
ја, а во согласност со Одлуката за сопственичка транс-
формација бр. 0201-23 од 16.02.2000 година донесена 
од Управниот одбор на ДОО "Живино комерц" Штип. 

Трансформацијата ќе се изврши со конверзија на 
побарувањата во трајни влогови и продажба на идеа-
лен дел, согласно програмата за финасиска консоли-
дација и сопственичка трансформација бр. 0302-22 од 
16.02.2000 година. 

Со содржината на Одлуката и програмата сите за-
интересирани, правни физички лица ќе можат да се 
запознаат преку непосреден увид во просториите на 
ДОО "Живино комерц" Штип, ул. "Рибник" бб, секој 
работен ден во време од 10.00 до 13.00 часот. 

ДОО"Живино комерц" Штип 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

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

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/2001 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. 

"Водњанска" 17, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

заради набавка на опрема за видеоасистирачка тора-
коскопија, потребен за ОЕ Клиника за тораковаску-
ларна хирургија. 

1.3. Спецификацијата со количества и видови на 
материјалите што се предмет на набавка, дадени се во 
тендерската документација. 

1.4. Тендерската документација може да се подиг-
не во архивата при Клиничкиот Центар. 

1.5. Постапката околу набавката се спроведува 
согласно со одредбите на Законот за јавни набавки. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци: 
- име и адреса на понудувачот, 
- единечна цена во денари, како и вкупна цена со 

сите давачки, ф-ко корисник, 
- услови и начин на плаќање, 
- рок на испорака, 
- производител, 
- проспектен материјал. 
- гарантен рок со обезбеден сервис и резервни делови, 
- список на слични испораки во претходен период, 
- рок на важност на понудата, 
- можност за поделба на набавката. 

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја доста-

ви следната документација: 
- решение за вршење на дејност, 
- доказ за финансиска способност (документ за бо-

нитет), издаден од носителот на платниот промет-ори-
гинал или заверена копија од страна на нотар, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки и Правилниот за 
содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на 
РМ" бр. 32/98 и 55/98). 

Бр. 20 - Стр. 1941 

- доказ, извод од судската евиденција дека не е во 
стечај и дека со правосилна пресуда не е изречена мер-
ка за безбедност-забрана за вршење на дејност. 

Бараните документи треба да се достават во ориги-
нал или копија заверена од страна на нотар. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудата треба да се достави во еден оригина-

лен примерок, заверена и потпишана од страна на одго-
ворно лице. 

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички 
Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пошта, 
во архивата на Клиничкиот Центар или со предавање 
на Комисијата на лице место најдоцна до 02.04.2001 го-
дина, во 11,00 часот. 

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

5.1 Оцената на понудата ќе се изврши според след-
ните критериуми: 

- цена -40 бода, 
- рок на испорака -30 бода, 
- начин на плаќање -30 бода. 

6. РОКОВИ 
6.1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на ден 

02.04.2001 година. 
6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 

02.04.2001 година во 11,00 часот, во Управната зграда 
на Клиничкиот Центар. 

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои 
сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, 
на Комисијата треба да и предаде писмено овластување 
од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на 
утврдениот рок, како и оние што не ќе бидат израбо-
тени според тендерската документација, условите од 
овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат 
разгледани. 

Информации на телефон 147-639 и 147-773. 
Комисија за јавни набавки 

"Електростопанство на Македонија" (ЕСМ) -
Скопје, објавува 

ПОКАНА З А ПОНУДА 
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕР-

ГЕТСКИОТ СИСТЕМ НА Р. МАКЕДОНИЈА 
Испорака и инсталација на опрема за делумна 

рехабилитација на ХЕЦ Маврово 
Нови пеперуткасти затворачи вклучувајќи помошна 
опрема, систем за управување и систем за ладење 
Електростопанство на Македонија има добиено за-

ем од IBRD (International Bank for Reconstruction and De-
velopment) за проектот за подобрување на ЕЕС на Ма-
кедонија и дел од средствата од заемот се наменети за 
испорака и инсталација на опрема за делумна рехаби-
литација на ХЕЦ Маврово. 

Тендерот ќе се спроведе според процедурите за ме-
ѓународна лицитација, специфицирани во Водичот на 
Светска Банка за набавки според условите на IBRD и 
IDA кредити од јануари 1995 година (ревидиран во ја-
нуари и август 1996, септември 1997 и јануари 1999) и е 
отворен за сите понудувачи од квалификуваните зем-
ји, кои се дефинирани во Водичот. 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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Заинтересираните понудувачи можат да добијат 
подетални информации за тендерските документи на 
долунаведените адреса и телефони од 9,00-12,00 часот, 
секој работен ден. Комплетните тендерски документи 
на англиски јазик заинтересираните понудувачи мо-
жат да ги купат по доставување на доказ за уплатени 
300,00 УСД на сметката на набавувачот: 

Name of Beneficiary: "Elektrostopanstvo na Makedonija" 

Number of foreign 
exchange party: 
Name of bank: 
Postal Address: 

Swift address: 

257300000-10 
Stopanska Banka AD-Skopje 
International Affairs Department 
kej "Dimitar Vlahov" br. 4-Skopje 
STOB MK 2X 

или во денарска противвредност на следната смет-
ка на набавувачот: 

40100-601-5012 "ЕСМ"-Скопје, 
Даночен број: 40 30 98 91 28 346, 
Депонент: Стопанска Банка АД Скопје. 

На заинтересираните понудувачи кои ќе се јават 
на контакт телефоните или факсовите, ќе им биде ис-
пратена Покана за понуда (Invitation for Bid), која што 
содржи подетални информации за предметот на на-
бавка. 

Контакт лица: 
"Електростопанство на Македонија", 
ул. "11 Октомври" бр. 9, 
1000 Скопје, 
Република Македонија, 

д-р Влатко Чингоски Иван Куковски Милица Хаџиевска 
Раководител на Одговорен за реха-

билитација на ХЕЦ 
Тел.+389 42 215-301 Тел.+389 2 149-045 

проект 
Тел.+389 2 238-213 

+389 2 149-093 
+389 2 119-611 

Факс.+389 2 111-160 Факс.+389 42 213-300 Факс+389 2 111-160 

New Butterfly Valves including Accessories, Control Systems 
and Cooling Systems 

The "Elektrostopanstvo na Makedonija" has received a 
loan from the International Bank for Reconstruction and 
Development (IBRD) toward the cost of the Power System 
Improvement Project and it intends to apply part of the 
proceeds of this loan to payments under the contract for 
Supply and Installation of Plant and Equipment for Partial 
Rehabilitation of Mavrovo Dam Bottom Outlet and Vrutok 
Power Water System Armatures and Cooling Systems in HPP 
Vrutok, Raven, Vrben (New Butterfly Valves including 
Accessories, Control Systems and Cooling Systems) 

Bidding will be conducted through the international 
competitive bidding procedures specified in the World Bank's 
Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, 
January 1995 (revised January and August 1996, September 
1997 and January 1999), and is open to all bidders from 
eligible source countries as defined in the guidelines. 

Interested eligible bidders may obtain further information 
from and inspect the bidding documents at the JP 
"Elektrostopanstvo na Makedonija" at the address below from 
9.00 AM-12.00 PM local time (Monday-Friday). A complete 
set of bidding documents in English may be purchased by 
interested bidders on the submission of a written application to 
the address below and upon payment of a nonrefundable fee of 
US$ 300 (three hundred United States dollars). The method of 
payment will be in the form of a cashier's check in favor of: 

Name of Beneficiary: "Elektrostopanstvo na Makedonija" 
Number of foreign 
exchange party: 
Name of bank: 
Postal Address: 

Swift address: 

257300000 - 10 
Stopanska Banka A.D. - Skopje 

International Affairs Department 
Kej Dimitar Vlahov br.4 - Skopje 
STOB MK 2X 

Понудите треба да бидат доставени лично или по 
пошта, најдоцна до 17. 04. 2001 година, до 10,00 часот, 
на адреса: 

"Електростопанство на Македонија" 
ул. "11 Октомври" бр. 9 
1000 Скопје 
Република Македонија 
За д-р Влатко Чингоски, Раководител на проект 
Понудите ќе бидат отворени во присуство на прет-

ставници на понудувачите на 17. 04. 2001 година во 
11,00 часот, на следнава адреса: 

"Електростопанство на Македонија" 
ул. "Орце Николов" бб 
1000 Скопје, РМ 
4-ти спрат, соба бр. 418 

Elektrostopanstvo na Makedonija 

INVITATION FOR BIDS 

POWER SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT 

Supply and Installation of Plant and Equipment for Partial 
Rehabilitation of Mavrovo Dam Bottom Outlet and Vrutok 

Power Water System Armatures and Cooling Systems in HPP 
Vrutok, Raven, Vrben 

Contact persons: 
"Elektrostopanstvo na Makedonija" 
11 Oktomvri 9 
1000 Skopje 
Republika Makedonija 

Vlatko Cingoski 
Project Manager 

Tel. +389 2 238-213 
+3892 149-093 
+3892 119-611 

Ivan Kukovski 
Responsible for 
rehabilitation of HPP 

Milica Hadzievska 

Tel. +389 42 215-301 Tel: +389 2 149-045 

Fax. +389 2 111-160 Fax.+389 42 213-300 Fax:+389 2 111-160 

Bids must be delivered to the address below by 10.00 AM 
(local time) on April 17, 2001. Bids will be opened in the 
presence of bidders' representatives who choose to attend at 
the address below at 11.00 AM (local time) on April 17, 2001. 

Bid delivery address: 

"Elektrostopanstvo na Makedonija" (ESM) 
11 Oktomvri 9 
1000 Skopje 
Republic of Macedonia 

For Mr. Vlatko Cingoski 
Project Manager 
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Bid opening address: 

"Elektrostopanstvo na Makedonija" (ESM) 

Orce Nikolov b.b. 
Room No. 418 (Conference Room) 
1000 Skopje 
Republic of Macedonia 

ЈП Македонски железници објавува 

И С П Р А В К А 
НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БР. 12-209/2 З А ПРИБИ-
РАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ З А 
Н А Б А В К А НА 3 (ТРИ) РЕКОНСТРУИРАНИ ЕЛЕ-
КТРОЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 441 ОБЈАВЕН ВО 

"СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА Р. МАКЕДОНИЈА" 
БРОЈ 9 НА ДЕН 08.02.2001 ГОДИНА 

Исправката се однесува на точка: 

V. РОК И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
- точка 5.3. треба да гласи: 
Понудата се доставува по пошта или со предавање 

во архивата на ЈП "Македонски железници" - Дирек-
ција, наместо до 22.03.2001 година, треба да биде пре-
дадена најдоцна до 27.03.2001 година до 11,00 часот, со 
обезбеден доказ за датумот на предавање на понудата. 

Јавното отворање на понудите во присуство на ов-
ластени претставници на понудувачите наместо на 
22.03.2001 година, ќе се изврши на 27.03.2001 година во 
12,00 часот во просториите на ЈП "Македонски желез-
ници" - Дирекција - Скопје. 

Комисија за јавни набавки 

A CORRECTION OF THE OPEN INVITATION No. 12-209/2 
on collection bids to be opened in public for supply of 3 

(three) reconstructed electrical lokomotives series 441 publis-
hed in the Official Gazette of R. Macedonia No. 9 on 

08.02.2001 

The correction referes to piont V: 

V. DEADLINE AND BIDS SUBMISSION 

- item 5.3 is to say: 

The bid is to be delivered by mail or handed over in the 
File Department of the PE "Macedonian Railways" - Directo-
rate, instead up 22.03.2001, not later than 27.03.2001 up to 
11.00 h, a.m., against a receipt evidencing the date of bid sub-
mission. 

Opening of the bids in public in the presence od Bidder's 
authorised representative shall be carried out, instead on 
22.03.2001, on 27.03.2001 at 12.00 in the premises of the PE 
"Macedonian Railways" Directorate - Skopje. 

Commision on Public Supplies 

С О Д Р Ж И Н А 

Страница 
425. Решение за разрешување од должноста 

помошник на министерот за правда 1913 
426. Решение за разрешување од должноста 

советник на министерот за правда 1913 
427. Решение за разрешување од должноста 

помошник на министерот за економија.... 1913 
428. Решение за разрешување од должноста 

помошник на министерот за економија.... 1913 
429. Решение за разрешување од должноста 

потсекретар во Министерството за еко-
номија 1913 

430. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за економија 1913 

431. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за економија 1914 

432. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за економија 1914 

433. Решение за разрешување од должноста 
помошник на министерот за труд и соци-
јална политика 1914 

434. Решение за разрешување од должноста 
помошник на министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство 1914 

435. Решение за разрешување од должноста 
директор на Републичката управа за пра-
шања на борците и воените инвалиди 1914 

436. Решение за разрешување од должноста 
главен државен инспектор на Државниот 
пазарен инспекторат 1914 

437. Решение за разрешување од должноста 
в.д. директор на Библиотеката "Фет-
кин"-Кавадарци 1915 

438. Решение за разрешување од должноста 
в.д. директор на Младинскиот културен 
центар Скопје 1915 
Решение за разрешување и именување 
член на Училишниот одбор на ОУ "Гоце 
Делчев"-с. Горни Подлог, Кочани 1915 

440. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈВП "Водос-
топанство на Македонија"-Скопје, од ре-
дот на вработените 1915 

441. Решение за разрешување и именување 
член на Одборот за контрола на матери-
јално-финансиското работење на ЈП 
Службен весник на Република Македо-
нија-Скопје 1915 

442. Решение за именување член на Управни-
от одбор на ЈП за производство, пренесу-
вање и дистрибуција на електрична енер-
гија "Електростопанство на Македони-
ја"-Скопје 1915 

443. Решение за разрешување и именување 
членови на Управниот одбор на Заводот 
за вработување на Република Македони-
ја-Скопје 1916 

444. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Работнички-
от универзитет "Киро Донев"-Радо-
виш 1916 

445. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на Домот на 
културата "Иљо Антески-Смок"-Тетово. 1916 

PE MACEDONIAN RAILWAYS 439. 
ANNOUNCE 



Стр. 1944 - Бр. 20 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 7 март 2001 

446. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Библио-
теката "Кочо Рацин"-Кичево 1916 

447. Решение за разрешување и именување 
претседател и членови на Управниот од-
бор на Народниот театар-Куманово 1916 

448. Решение за разрешување од должноста 
в.д. директор на Домот на културата-
Крива Паланка 1917 

449. Решение за разрешување од должноста 
директор на Управата за заштита на рас-
тенијата 1917 

450. Решение за разрешување од должноста 
директор на Управата за семе и саден ма-
теријал 1917 

451. Решение за именување заменик на гене-
ралниот секретар на Владата на Републи-
ка Македонија 1917 

452. Решение за назначување помошник на 
министерот за економија 1917 

453. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за економија 1917 

454. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Музејот 
на тетовскиот крај-Тетово 1918 

455. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Домот 
на културата-Крива Паланка 1918 

456. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Музејот 
на современа уметност-Скопје 1918 

457. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Народ-
ниот театар во Битола 1918 

458. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Култур-
но информативниот центар-Скопје 1918 

459. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Цента-
рот за организирање приредби "Универ-
зална сала"-Скопје 1919 

460. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Матич-
ната библиотека "Страшо Пинџур"-Не-
готино 1919 

461. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Работ-
ничкиот универзитет-Кичево 1919 

462. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Домот 
на културата-Демир Капија 1919 

463. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Матич-
ната библиотека "Кочо Рацин"-Тетово.... 1920 

464. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Матич-
ната и универзитетската библиотека-Би-
тола 1920 

465. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Домот 
на млади-Штип 1920 

466. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Работ-
ничкиот универзитет-Гевгелија 1920 

467. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Матич-
ната библиотека "Гоце Делчев"-Гевгели-
ја 1920 

468. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Домот 
на културата "Кочо Рацин"-Скопје 1921 

469. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Библио-
теката "Феткин"-Кавадарци 1921 

470. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Домот 
на културата "АСНОМ"-Гостивар 1921 

471. Решение за именување членови на Уп-
равниот одбор на Библиотеката "Браќа 
Миладиновци"-Скопје 1921 

472. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Театарот 
на народностите-Скопје 1921 

473. Решение за именување директор на Др-
жавниот инспекторат за труд 1922 

474. Решение за именување директор на Уп-
равата за прашања на борците и воените 
инвалиди 1922 

475. Решение за именување директор на Др-
жавниот пазарен инспекторат 1922 

476. Решение за именување директор на Уп-
равата за заштита на растенијата 1922 

477. Решение за именување директор на Уп-
равата за семе и семенски материјал 1922 

478. Решение за именување в.д. директор на 
Библиотеката "Феткин"-Кавадарци 1922 

479. Решение за именување в.д. директор на 
Младинскиот културен центар Скопје 1923 

480. Решение за именување в.д. директор на 
Домот на културата-Крива Паланка 1923 

481. Наредба за забрана за увоз во Република 
Македонија и транзит преку територија-
та на Република Македонија на живи до-
машни и диви чапункари и забрана за 
увоз на месо, производи, суровини и от-
падоци по потекло од чапункари, млеко и 
млечни производи 1923 

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
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