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1848. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

Се прогласува Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за заштита при работа, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 19 април 2000 година. 

Бр. 07-1715/1 
19 април 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

Член 1 

Во Законот за заштита при работа ("Службен вес-
ник на Република Македонија" број 13/98, исправки во 
број 21/98), по членот 9 се додаваат два нови члена 9-а 
и 9-б, кои гласат: 

"Член 9-а 
Градежните објекти наменети за работни и по-

мошни простории во кои се врши технолошки процес 
треба да ги исполнуваат мерките, нормативите и 
стандардите за заштита при работа пропишани со овој 
закон. 

Не може да се започне со вршење на дејност во 
градежните објекти од став 1 на овој член, пред да се 
добие решение дека се исполнети мерките, нормати-
вите и стандардите за заштитата при работа. 

Врз основа на поднесено писмено барање и доказ 
дека објектот може да се употреби, решение од став 2 
на овој член донесува органот на управата надлежен 
за работите на инспекцијата на трудот, во рок од осум 
дена од денот на поднесувањето на барањето. 

Член 9-б 
Изведувачот на работите на градилиштето е дол-

жен пред започнувањето со градежните работи писме-
но да го извести органот на управата надлежен за ра-
ботите на инспекцијата на трудот, за местото каде 
што ќе се изведуваат работите. 

Обврската од став 1 на овој член не се однесува за 
изградба на индивидуални станбени објекти". 

Член 2 
Во член 51 став 1 по зборот: "недостатоци" запир-

ката се заменува со точка, а зборовите до крајот на 
реченицата се бришат. 

Член 3 

Во членот 54 став 1 точката 1) се брише. 
Точките 2) и 3) кои стануваат точки 1) и 2) се 

менуваат и гласат: 
" 1) започне со вршење на дејност пред да добие ре-

шение дека се исполнети мерките, нормативите и 
стандардите за заштита при работа (член 9-а став 2); 

2) писмено не го извести органот на управата над-
лежен за работите на инспекцијата на трудот пред от-
почнувањето со работите на градилиштето (член 9-б 
став 1);". 

Точката 4) станува точка 3). 

Член 4 

Во членот 56 став 1 точките 3 и 4 се менуваат и 
гласат: 

"3) започне со вршење дејност пред да добие реше-
ние дека се исполнети мерките, нормативите и стан-
дардите за заштита при работа (член 9-а став 2); 

4) писмено не го извести органот на управата над-
лежен за работите на инспекцијата на трудот пред от-
почнувањето со работите на градилиштето (член 9-б 
став 1);\ 

Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 
1849. " 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ 
КРЕДИТНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА ("КРУГ) ОД 
СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ЗА РЕА. 
ЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА УНАПРЕДУВА-

ЊЕ НА МИКРО, МАЛИ И СРЕДНА 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

4 

Се прогласува Законот за задолжување на Репуб-
лика Македонија кај Кредитната банка за обнова 
("КРЛУ") од Сојузна Република Германија за реализа-
ција на Проектот за унапредување на микро, мали и 
средни претпријатија, 

што Собранието на Република Македонија го до-
несе на седницата одржана на 19 април 2000 година. 

Број 07-1714/1 
19 април 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Република Македонија, 

Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р- Саво Климовски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КАЈ КРЕДИТНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА 
(ИКЈР\УМ) ОД СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИ-
ЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА УНА-

ПРЕДУВАЊЕ НА МИКРО, МАЛИ И СРЕДНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Кредит-

ната банка за обнова ("КР\У"), од Сојузна Република 
Германија, со заем во износ од 13 милиони германски 
марки, наменет за реализација на Проектот за унапре-
дување на микро, мали и средни претпријатија. 

Член 2 
Условите и начинот на користење на заемот од 

член 1 на овој закон, се утврдуваат со Договор за заем, 
кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Кре-
дитната банка за обнова ("КР\У"). 

Во име на Република Македонија, Договорот за 
заем од став 1 на овој член ќе го потпише министерот 
за финансии. 

Член 3 
Рокот за отплата на заемот од член 1 на овој закон 

е 40 години, вклучувајќи грејс период од десет години 
и каматна стапка од 0,75% годишно. 

Заемот ќе се отплаќа во полугодишни рати кои 
пристигнуваат за плаќање'секој 30 јуни и 30 декември, 
почнувајќи од 30 декември 2010. 

На ^повлечените средства од заемот се плаќа 
провизија по стапка што ја пропишува Кредитната 
банка за обнова ("КР\У"), а која изнесува О, 25% годи-
шно. 

Провизијата од став 3 на овој член се плаќа полу-
годишно и тоа на 30 јуни и 30 декември секоја година, 
почнувајќи од 30 декември 2010 година. 

На износот на заемот кој нема да се плати во пред-
видените рокови, ќе се плаќа затезна камата во виси-
на на базичната каматна стапка на Бундесбанката, 
зголемена за 3% годишно. 

Член 4 
Македонската банка за поддршка на развојот ќе го 

администрира заемот во име на Република Македо-
нија. 

Заемот ќе го операционализира преку одбрани ко-
мерцијални банки од Републиката, преку кредитна ли-
нија. 

Член 5 
Република Македонија заемот од член 1 на овој за-

кон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македо-
нија. 

Отплатата на заемот ќе се врши од средствата кои 
ќе се формираат со отплата на заемот од страна на 
крајните корисници. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Република Македонија". 

1850. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА 

И ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за угостителската и туристичката дејност, 

што Собранието на Република Македонија го 
донесе на седницата одржана на 20 април 2000 година. 

Бр. 07-1739/1 Претседател 
20 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Борис Трајковски, с.р. 

Претседател 
Ма Собранието на Република 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИ-

ТЕЛСКАТА И ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Во Законот за угостителската и туристичката 

дејност ("Службен весник на Република Македонија" 
број 23/95), членот 10 се менува и гласи: 

"Угостителските објекти за сместување и угости-
телските објекти за исхрана, туристичките информа-
тивни бироа и служби можат да работат секоЈ рабо-
тен, неделен и празничен ден. 

Распоредот, почетокот и завршувањето на работ-
ното време во угостителството и туризмот се уредува 
според видот на објектите и карактерот на работата 
на следниов начин: 

1. Угостителските објекти за сместување (хотели, 
мотели, пансиони, туристички населби, ноќевалишта, 
одморалишта и кампови) и информативните бироа и. 
служби можат да работат од 00,00 до 24,00 часот. 

2. Угостителските објекти за исхрана, без оглед на 
видот на објектот, можат да работат од 07,00 до 24,00 
часот. 

2.1. Просториите за исхрана и забава, кои претста-
вуваат една градежна целина со угостителските 
објекти за сместување, можат да работат од 00,00 до 
24,00 часот. 

2.2. Угостителските објекти за исхрана без оглед 
на видот на објектот, во периодот од 1 јуни до 31 
август можат да работат од 0/,00 др 02,00 часот. 

2.3. Угостителските објекти за исхрана без оглед 
на видот на објектот, во деновите петок, сабота, 
деновите спроти празничните денови и празничните 
денови можат да работат од 07,00 до 01,00 часот. 

2.4. Угостителските објекти - ноќен бар, кабаре и 
дискоклуб, кои не се во состав на угостителските 
објекти за сместување, можат да работат и тоа: ноќен 
бар и кабаре од 20,00 до 03,00 часот, а дискоклубот од 
18,00 до 01,00 часот. 

Угостителскиот објект - дискоклуб во деновите 
петок, сабота, деновите спроти празничните денови и 
празничните денови и во периодот од 1 јуни до 31 
август може да работи од 18,00 до 02,00 часот. 

Угостителската дејност во угостителските објекти 
ноќен бар, кабаре и дискоклуб не може да се врши во 
деловна просторија која се наоѓа во колективна стан-
бена зграда, освен ако со деталниот урбанистички 
план за одделни делови на населени места поинаку не 
е определено. 

2.5. Угостителските објекти, без оглед на видот, 
кои се лоцирани на граничните премини, аеродроми, 
железнички станици и меѓуградски автобуски стани-
ци, можат да работат од 00,00 до 24,00 часот. 

Вршителот на угостителската и туристичката 
дејност, самостојно го определува работното време на 
својот објект во согласност со своите деловни интере-
си, карактеристиките на подрачјето и потребите на 
корисниците на услугите. 

Работното време од став 3 на овој член мора да 
биде истакнато на видно место на влезот на објектот и 
да е во согласност со работното време предвидено со 
одредбите на став 2 на овој член." 

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

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



27 нприл 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 33-Стр. 1893 

1851. 
Врз основа на член 6 од Одлуката за одбележува-

ње на јубилејни годишнини на значајни настани и ис-
такнати личности во Република Македонија ("Служ-
бен весник на Република Македонија" број 24/ 98), а 
во врска со член 2 став 1 алинеја 1 од Програмата за 
одбележување на годишнини на значајни настани и ис-
такнати личности во 2000 година ("Службен весник на 
Република Македонија" број 11/2000), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 2000 
ГОДИНА ОД ХРИСТИЈАНСТВОТО 

1. За претседател и членови на Одборот за одбеле-
жување на 2000 години од Христијанството, се избра-
ни: 

а) за претседател 
Михајло Георгиевски, пратеник, 
б) за членови 
Горѓи Наумов, претседател на Ре-

публичката коми-
сија за односи со 
верските заедници, 

Цветан Грозданов, академик, 
Валентина Божиновска, пратеник, 
Илија Илоски, пратеник, 
Стефан Санџаковски, теолог, 
Петар Илиевски, академик, 
Томислав Петровски, пратеник и 
ЈОНУЗ Абдулаи, пратеник. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во"Службен весник на Република Македони-
Ја СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

Бр. 07-1759/1 
19 април 2000 година 

Скопје 

1852. 
Врз основа на член 6 од Одлуката за одбележува-

ње на јубилејни годишнини на значајни настани и ис-
такнати личности во Република Македонија ("Служ-
бен весник на Република Македонија" број 24/98), а во 
врска со член 2 став 1 алинеја 1 од Програмата за 
одбележување на годишнини на значајни настани и ис-
такнати личности во 2000 година ("Службен весник на 
Република Македонија' број 11/2000), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПОЧЕТО-

КОТ НА ТРЕТИОТ МИЛЕНИУМ 

1. За претседател и членови на Одборот за одбеле-
жување на почетокот на третиот милениум, се избра-
ни: 

а) за претседател 
Рубенс Наумовски, пратеник, 
б) за членови 
Васе Манчев, пратеник, 
Илија Лазаров, пратеник, 
Александар Пандов, пратеник, 
Горан Пауновски, електроинженер 

вработен во Маке-
донски телекому-
никации, 

Благој Стојкоски, пратеник, 
Замир Дика, пратеник, 
Ристо Спанаков, пратеник и 
Аслан Селмани, пратеник. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

Бр. 07-1760/1 
19 април 2000 година 

Скопје 

1853. 
Врз основа на член 6 од Одлуката за одбележува-

ње на јубилејни годишнини на значајни настани и ис-
такнати личности во Република Македонија ("Служ-
бен весник на Република Македонија" број 24/ 98), а 
во врска со член 2 став 1 алинеја 1 од Програмата за 
одбележување на годишнини на значајни настани и ис-
такнати личности во 2000 година ("Службен весник на 
Република Македонија" број 11/2000), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 90ГОДИНИ 

ОД РАЃАЊЕТО НА МАЈКА ТЕРЕЗА 
(26 АВГУСТ 1910 ГОДИНА) 

1. За претседател и членови на Одборот за одбеле-
жување на 90 години од раѓањето на маЈка Тереза (26 
август 1910 година), се избрани: 

а) за претседател 
Алириза Лога, пратеник, 
б) за членови 
Марика Јорданова, пратеник, 
Аце Сајкоски, пратеник, 
Валентина Божиновска, пратеник, 
Илјаз Халими, пратеник, 
Владо Димов, лекар, доцент на 

Хируршката кли-
ника, 

Нано Ружин, пратеник, 
Наталија Марковиќ-Димова, пратеник и 
Кастриот Хациреџа, пратеник. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македони-
Ј3 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

Бр. 07-1761/1 
19 април 2000 година 

Скопје 

1854. 
Врз основа на член 6 од Одлуката за одбележува-

ње на јубилејни годишнини на значајни настани и ис-
такнати личности во Република Македонија ("Служ-
бен весник на Република Македонија" број 24/98), а во 
врска со член 2 став 1 алинеја 1 од Програмата за одб-
ележување на годишнини на значајни настани и истак-
нати личности во 2000 година ("Службен весник на 
Република Македонија" број 11/2000), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 10 ГОДИНИ 

ОД ПРВИТЕ ПОВЕЌЕПАРТИСКИ ИЗБОРИ 
(11 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА) 

1. За претседател и членови на Одборот за одбеле-
жување на 10 години од првите повеќепартиски 
избори (11 ноември 1990 година), се избрани: 

а̂  за претседател 
Тито Петковски, пратеник, 
б) за членови 
Томислав Стојановски, пратеник, 
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Ѓорѓи Котевски, 
Александар Флоровски. 
Хисни Шакири, 
Љупчо Јордановски, 

пратеник, 
пратеник, 
пратеник, 
директор на Сеиз-
молошката опсер-
ваторија во Скопје, 
пратеник, 
пратеник и 
пратеник. 

Александар Гештаковски, 
Исмет Рамадани, 
Илија Прангоски, 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву 

вањето во "Службен весник на Република Македони 
ја". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1762/1 
19 април 2000 година 

Скопје 
1855. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

Илија Пемов, 

Звонко Бошков, 

Павле Тодоровски, 

Илија Илиев, 

пратеник, 

дипл. електроинжинер -
директор на РЕ - Електро-
дистрибуција - Кавадарци. 

пратеник и 

дипл. економист, вработен 
во Печатницата "Даскал 
Камче" - Кавадарци. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-
станува мандатот на досегашните членови на Управ-
ниот одбор на Јавната здравствена организација - Ме-
дицински центар "Кавадарци" - Кавадарци. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1765/1 
19 април 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

Врз основа на член 141 од Законот за здравствена-
та заштита ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 19 ап-
рил 2000 година, донесе 

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

КАВАДАРЦИ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здра-
вствена организација Медицински центар "Кавадар-
ци" - Кавадарци, се избрани: 

1857. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствена-

та заштита ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 20 ап-
рил 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЗДРАВСТВЕНАТА РАБОТНА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА - ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 

"МОША ПИЈАДЕ1 - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Здравствена-
в а работна организација - Градска општа болница 

"Моша Пијаде" - Скопје, се избрани: 

Калинка Стојчевска, лекар, 

Андреја Андрејчин, дипл. правник, 

Биљал Љутвиу, 

Мевлан Тахири, 

пратеник I 

пратеник. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-
станува мандатот на досегашните членови на Управ-
ниот одбор на Здравствената работиа организација -
Градска општа болница "Моша Пијаде" - Скопје. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Република Македони-
ја". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-1764/1 
20 април 2000 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

Бр. 07-1763/1 
19 април 2000 година 

Скопје 

1856. 
Врз основа на член 23 од Одлуката за организации 

и делокруг на Службата на Собранието на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 24/97), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 19 април 2000 година, до-
НССе О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ-

НИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. За републички советници на Собранието на Ре-
публика Македонија, се имеуваат: 

Никола Тодоровски, виш советиик на 
Собранието на Република 
Македонија и 

1858. 
Врз основа на член 97 од Законот за средното об-

разование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 18.04.2СЈ00 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРЕХРАНБЕНО 
УЧИЛИШТЕ "ДИМИТАР ВЛАХОВ" - СТРУМИЦА 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното земјоделско прехранбено училиште "Ди-
митар Влахов" - Струмица, што го донесе Училишни-
от одбор на седницата одржана на 9.03.2000 година. 

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

Бр. 23-1025/1 
18 април 2000 година 

Скопје 
Весел Весели, педагог. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1859. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

основање Јавно претпријатие Македонска радио-
телевизија ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна 
дејност ( Службен весник на Република Македонија" 
број 20/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на СРМ" 
бро! 38/90 и "Службен весник на РМ" број 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 13 април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РТВ БЕРОВО 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 
радиодифузно претпријатие на локално ниво РТВ Бе-
рово, се именува Драги Ролевски, новинар. 

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

Бр. 17-1863/2 Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1860. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

основање Јавно ш)етпријатие Македонска радио-
телевизија ("Службен весник на Република Македо-
нија" број 6/98), член 92 од Законот за радиодифузна 
дејност ( Службен весник на Република Македонија" 
број 20/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на СРМ" 
брд 38/90 и "Службен весник на РМ" број 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 13 април 2000 година, донесе . 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНО-
СТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РТВ 
БЕРОВО 

1. Валентина Андовска, се разрешува од вршител 
на должноста директор на Јавното радиодифузно пре-
тпријатие на локално ниво - РТВ Берово, на нејзино 
барање. 

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

Бр. 17-1864/1 Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1861. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за 

органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

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

СТЕРОТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

1. За помошник на министерот за сообраќај и 
врски се назначува Методија Костурски, машински 
инженер. 

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

Бр. 17-1646/2 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1862. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

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

СТЕРОТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

1. За помошник на министерот за сообраќај и врс-
ки се назначува Вецко Буревски, досегашен началник 
во Секторот за телекомуникации во Министерството 
за сообраќај и врски. 

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

Бр. 17-1646/3 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1863. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СООБРАКАЈ 
И ВРСКИ 

1. Се разрешува Димче Чамуровски од должноста 
помошник на министерот за сообраќај и врски. 

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

Бр. 17-1646/4 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1864. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за 

органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

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

РОТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

1. За советник на министерот за сообраќај и врски 
се назначува Зоран Лапевски, досегашен шеф на от-
сек во Министерството за сообраќај и врски. 

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

Бр. 17-1646/5 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1865. ? ' 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 
и "Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

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

РОТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

1. За советиик на министерот за сообраќај и врски 
се назначува Хари Симеонов, досегашен виши сове-
тник во Министерството за сообраќај и врски. 
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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". 

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

Бр. 17-1646/6 
4 април 2000 година 

Скопје 

1866. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за 

органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и оЗ/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

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

РОТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ 

1. За советник на министерот за сообраќај и врски 
се назначува Ленка Балалоска, досегашен советник во 
Службата за општи и заеднички работи на Владата на 
Република Македонија, распоредена во Министер-
ството за сообраќај и врски. 

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

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

Бр. 17-1646/7 
4 април 2000 година 

Скопје 

1867. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за 

органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

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

РОТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

1. За советник на министерот за сообраќај и врски 
се назначува Суза Ангелеска, досегашен началник на 
одделение во Министерството за сообраќај и врски. 

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

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

Бр. 17-1646/8 
4 април 2000 година 

Скопје 
1563. 

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

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СООБРАКАЈ 
И ВРСКИ 

1. Се разрешува Ибраим Беќири од должноста 
советиик на министерот за сообраќај и врски 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-1646/9 
4 април 2000 година 

Скопје 
1869. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за 
органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
46/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Р е п л и к а Македонија, 
на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СООБРАКАЈ 
И ВРСКИ г 

1. Се разрешува Маја Ортакова од должноста со-
ветник на министерот за сообраќај и врски и шеф на 
Кабинетот на министерот, поради заминување на дру-
га должност. 

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-1646/10 
4 април 2000 година 

1 8 Ж С К 0 П Ј е ^ ^ 
Врз основа на член Л 58 став 3 и 4 од Законот за 

органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 63/94 и оЗ/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК 

ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За републички советник во Владата на Репуб-

лика Македонија се именува Маја Ортакова, досега-
шен советник на министерот за сообраќај и врски и 
шеф на Кабинетот на министерот. 

2. Именованата се распоредува на работа во Ми-
нистерството за сообраќај и врски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во "Службен весник на 
Република Македонија . 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-571/3 
4 април 2000 година 

Скопје 
1871. 

Врз основа на член 100 став 2 а во врска со член 35 
од Законот за културата ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" ор. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 го-
дина, донесе 

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

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ НА КУЛ-
ТУРАТА "ДИМИТАР БЕРОВСКИ" - БЕРОВО 
1. За претседател и членови на Управниот одбор 

на Домот на културата "Димитар Беровски" - Берово, 
се именуваат: 

а) За претседател: 
- Виолета Козовска, економист во "Алкалоид" -

Берово, 
б) За членови: 
- Валентина Андоновска, директор на Радио Теле-

визија - Берово, 
-Татјана Рунтевска, доктор на медицина - Берово 
в) Од редот на вработените во Домот 
- Јаворка Гердовска, библиотекар, 
- Блажо Пехчевски, секретар - архивар. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17-1466/2 
4 април 2000 година 

Скопје 
1872. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за 
културата ("Службен весник на Република Македо-
нија' бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА 
"МИРКА ГИНОВА " - ДЕМИР КАПИЈА 

1. За вршител на должноста директор на Домот на 
културата "Мирка Гинова" - Демир Капија се именува 
Петар Мојсов, наставник по македонски јазик. 
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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. 17-1669/1 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за 
кул,турата ("Службен весник на Република Македо-
нија бр. 31/98), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА МЛАДИТЕ - ШТИП 

1. За вршител на должноста директор на Домот на 
младите - Штип се именува Марјан Сандев. 

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

Бр. 17-1671/1 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1874. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за кул-

турата ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИЕКТОР НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ . 
ГЕВГЕЛИЈА 

1. За вршител на должноста директор на Народ-
ниот музеЈ - Гевгелија се именува Ангел Карајанов, 
наставник. 

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

Бр. 17-1672/1 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1875. - -

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за 
културата Г Службен весник на Република Македо-
нија бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И ! ? 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ ВО СВЕТИ 

НИКОЛЕ 
1. За вршител на должноста директор на Народ-

ниот музеЈ во Свети Николе се именува Стефан Да-
нев. 

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

Бр. 17-1673/1 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1876. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за кул-
турата ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ НА ТЕТОВСКИОТ 
КРАЈ - ТЕТОВО 

1. За вршител на должноста директор на Музејот 
на тетовскиот крај - Тетово се именува Среќко Јова-
новски. дипл. историчар на уметноста со архелогија. 

Бр. 33 - Стр. 1907 

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

Бр. 17-1674/1 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1877. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за кул-
турата ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 31/98), Владата на Република македонија на седни-
цата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТ А-

ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА 
"ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ГЕВГЕЛИЈА 

1. За вршител на должноста директор на Матич-
ната библиотека "Гоце Делчев" - Гевгелија се имену-
ва Кита Боева, наставник. 

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

Бр. 17-1675/1 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1878. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за кул-
турата ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА 
"СТРАШО ПИНЏУР" - НЕГОТИНО 

1. За вршител на должноста директор на Матич-
ната библиотека "Страшо Пинџур"-Неготино се име-
нува Петко Ристов, наставник. 

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

Бр. 17-1676/1 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1879. 
Врз основа на член 16 од Законот за објавување на 

законите и другите прописи и акти во "Службен вес-
ник на Република Македонија" ("Службен весник на 
Република м.акедонија бр. 56/99), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 4 април 
2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ 
НА ВРАБОТЕНИТЕ НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ . 

1. Снежана Мирчевска се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие 
Службен весник на Република Македонија од редот на 
вработените на Јавното претпријатие, поради преста-
нок на работниот однос во Јавното претпријатие. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие Службен весник на Република Македонија 
од редот на вработените се именува Јелица Барутов-
ска - Темовска, лектор. 

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

Бр. 17-1523/2 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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1880. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за кул-

турата ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4 април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА 
"АСНОМ" - ГОСТИВАР 

1. За вршител на должноста директор на Домот на 
културата "АСНОМ" - Гостивар се именува Јованка 
Ставревска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 
Бр. 17-1597/2 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1881. 

Врз основа на член 96 од Законот за основното 
образование ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 4 
април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 

УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 
ЧАИР - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Панајот Гиновски" - Скопје, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Елена Бухова, 
- Јагода Коловска. 
1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Панајот Гиновски" - Скопје се именуваат: 
- Васил Пеовски, вработен во АД "Алумина" -

Скопје, 
- Исуф Кајоли, приватен стопанственик. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Никола Вапцаров" - Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Вера Најденова, 
- Љупчо Пасковски. 
2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Никола Вапцаров" - Скопје се именуваат: 
- Глигор Бајлозов, вработен во Собранието на 

општана Чаир, 
- Гафур Жарку, професор, вработен во хуманитар-

на организација "Јета", 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Васил Главинов" - Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- д-р Јелена Димитријевиќ, 
- Славица Грковска. 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Васил Главинов" - Скопје се именуваат: 
- Љубен Вајгалевски, приватен стопанственик, 
- Фаик Шабани, наставник во ОУ "Даме Груев" -

Скопје. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Рајко Жинзифов" - Скопје, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Оливера Миовска, 
- Зекирија Идризи. 
4.1. ЈЗа членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Рајко Жинзифов" - Скопје се именуваат: 
- Стојан Дунимагловски, агроном, 
- Ќани Сахити, републички инспектор за труд во 

Републичкиот инспекторат за труд. 
5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Петар Здравковски-Пенко" - Скопје, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Роза Миленковска, 

- Снежана Јанчевска. 
5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Петар Здравковски Пенко" - Скопје се именуваат: 
- Сашо Русовски, вработен во Царинска управа -

Царинарница - Скопје, 
- Енвер Граница, професор во ДСМУ "д-р Панче 

Караѓозов" - Скопје. 
6. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Живко Брајковски" - Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Милош Макревски, 
- Незир Ејупи. 
6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Живко Брајковски" - Скопје се именуваат: 
- Ѓоко Караиванов, вработен во "Бетон" - Механи-

зација - Скопје, 
- Муса Зука, професор во Гимназијата "Зеф Љуш ! 

Марку" - Скопје. 
7. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Климент Охридски" - Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Андон Истатов, 
- Стојан Пешевски. 
7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Климент Охридски" - Скопје се именуваат: 
- Борче Трајановски, вработен во ЈП "Дрисла" -

Скопје, 
- Киро Теновски, вработен во Брза помош -

Скопје. 
8. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Гоце Делчев" - с. Љубанци, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Милан Смоковски, 
- Јордан Рајковски. 
8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Гоце Делчев" - с. Љубанци се именуваат: 
- Убавка Топузовска, проф. по англиски јазик, 
- Светлана Чаков, студент на Ветеринарниот 

факултет - Скопје. 
9. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

СОУ "Иднина" - Скопје, поради истек на времето за 
кое се именувани се разрешуваат: 

- Ефтим Токовски, 
- Велимир Ѓурчиновски. 
9.1. За членови на Училишниот одбор во СОУ 

"Иднина" - Скопје се именуваат: 
- Виктор Дојчиновски, правник во АД за телеко-

муникации "Македонски телекомуникации" во држав-
на сопственост - Скопје, 

- Џелал Шабан, доктор на стоматологија, приватна 
ординација. 

10. Од должноста членови на Училишниот одбор 
во ОУ "Лиман Каба" - с. Љуботен, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Велко Ристовски, 
- Тефик Љусјани. 
10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Лиман Каба" - с.Љуботен се именуваат: 
- Абдула Мемети, приватен стопанственик с.Љубо-

тен, 
" - Афет Зендели, професор по одделенска настава. 

11. Од должноста членови на Училишниот одбор 
во ОУ "Браќа Рамиз Хамид" - Шуто Оризари, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Владимир Тодоров, 
- Сами Етемов. 
11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Браќа Рамиз Хамид" - Шуто Оризари се именуваат: 
- Златко Рајковски, вработен во ЈП за поштенски 

сообраќај "Македонска пошта" - Скопје, 
- Сали Салиевски, магационер "Аеродром" -

Скопје. 
12. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "26 Јули" - Скопје, поради истек на времето за 
кое се именувани се разрешуваат: 

- Борче Зеновски, 
- Јусуф Сулејмани. 
12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "26 

Јули" .- Скопје се именуваат: 
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- Мишо Василевски, советник на директорот на 
Службата за општи и заеднички работи на Владата на 
Република Македонија, 

- Ранил Дочи, професор во Гимназијата "Зеф Љуш 
Маркус Скопје. 

13. Од должноста членови на Училишниот одбор 
во ОУ "Александар Урдаревски" - Сандево, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Стојан Манџуковски, 
V Живко Станковски. 
13.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Александар Урдаревски" - Сандево се именуваат: 
- Сашо Шишковски, 
- Шемси Барди, наставник. 
14. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Св.Кирил и Методиј" - с. Кучевиште, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Снежана Томашевска, 
- Стојан Џамбаски. 
14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Св.Кирил и Методиј" - с. Кучевиште се именуваат: 
-Томе Зивосовски, 
- Раде Славковиќ, приватен стопанственик. 
15. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Михаљо Грамено" - с.Брест, поради истек на 
времето во кое се именувани се разрешуваат: 

- Исмет Салиху, 
- Драги Ставревски. 
15.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Михаљо Грамено" - с. Брест, се именуваат: 
- Халит Сејди, е.д. директор на ОУ "26 Јули" -

Скопје, 
- Неби Битиќ, учител во ОУ "Драга Стојанова" -

ПУ. с. Чифлик. 
16. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во Основното училиште за возрасни "Макаренко" -
Скопје, поради истек на времето за кое се именувани 
се разрешуваат: 

- Венцослав Младеновски, 
- Февзи Авдиќ. 
16.1. За членови на Училишниот одбор во Основ-

ното училиште за возрасни "Макаренко" - Скопје се 
именуваат: 

- Олгица Георгиевска, книговодител во ОУ "Ацо 
Шопов" - н.Радишани, 

- Џеват Бучи, правник. 
17. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 17-57/14 Претседател на Владата 
4 април 2000 година 

Скопје 
1882. 

Врз основа на член 96 од Законот за основното об-
разование ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 4 ап^ 
рил 2000 бодина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА -

ДЕБАР 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Братство Единство" - Дебар, поради ::стек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Баки Папинара, 
- Лазо Спасовски. 
1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Братство Единство" - Дебар се именуваат: 
- Блаже Штерјовски, електротехничар во ХЕЦ -

Шпиље, 
- Дурим Фетаху, началник во Министерството за 

урбанизам и градежништво - ПЕ - Дебар. 

претседател на владата 
Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

2. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Саид 
Најдени" - Дебар, се именуваат: 

- Бардул Колари, град.инж. - ЈКП "Стандард" - Де-
бар, 

- Решат Ќормемети, приватен стопанственик 
"Мусли Компани" - Ростуше. 

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Ристе Ристески" - с.Д.Косоврасти, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Оруч Абазовски, 
- Силјан Арбелски. 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Рис-

те Ристески" - с.Д.Косоврасти се именуваат: 
- Сејдија Фазлиоски, дипл.економ., вработен во 

Министерството за финансии, 
- Евзија Десаноски, дипл.елек.маш.инж. вработен 

во "ЕМО" Охрид - Погон - Дебар. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Моша Пијаде" - Центар Жупа, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Душан Казанџиевски, 
- Кенан Мимидиновски. 
4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Мо-

ша Пијаде" Центар Жупа се именуваат: 
- Нузи Шахин, доктор на медицина, вработен во 

ЈЗО Медицински центар - Дебар, 
- Џеват Мерсоски, вработен во МВР - ПЕ - Дебар. 
5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Неџати Зекирија" с.Коџаџик, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Гоце Јакиовски, 
- Изет Шемши. 
5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Не-

џ а т Зекирија" с.Коџаџик се именуваат: 
- Иљаз Екрем, 
- Изет Изет, матичар: 
6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-57/15 
4 април 2000 година 

Скопје 
1883. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 96 од Законот за основното 
образование ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 4 
април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 

УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 
МАКЕДОНСКИ БРОД 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Св. Климент.Охридски" - Македонски Брод, по-
ради истек на времето за кое се именувани се разре-
шуваат: 

- Љубомир Кузманоски, 
- Богоја Радески. 
1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. 

Климент Охридски" - Македонски Брод се именуваат: 
- Мирко Тренкоски, електротехничар во ЈП 

"Електростопанство на Македонија" - Подружница 
Македонски Брод, 

- Трајан Димитриоски, машински техничар. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Јоаким Крчовски" - с. Манастирец, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Љупче Велески, 
- Ѓорѓија Трајкоски. 
2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Јоаким Крчовски" - с. Манастирец се именуваат: 
- Слободан Трендафиловски, вработен во ДОО 

"Силика-Минерал" -^Македонски Брод, 
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- Стојан Петковски, вработен во ЈП за стопанису-
вање со шуми "Македонски шуми" - Подружница -
Македонски Брод. 

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Браќа Миладиновци" с. Самоков, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Борче Ангелкоски, 
- Драгиша Златески. 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Браќа Миладиновци" - с. Самоков се именуваат: 
- Иван Трпкоски, машински техничар во ОП 

"Сувенир" - с. Самоков, 
- Мијалче Маџоски, професор во УЦСО "Св. Наум 

Охридски", Македонски Брод. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Стив Наумов" - с. Пласница, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Љубомир Кузманоски, 
- Енвер Саитоски. 
4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Стив Наумов" - с. Пласница се именуваат: 
- Шефкија Алиоски, машинобравар, 
- Севдет Саитоски, приватен стопанственик. 
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-57/16 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

. Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1884. 

Врз основа на член 96 од Законт 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 4 април 
2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

-ШТИП 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Ванчо Прке" - Штип, поради истек на времето за 
кое се именувани, се разрешуваат: 

- Петре Ангелов, 
- Натка Јорданова. 
1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ван-

чо Прке" - Штип, се именуваат: 
- Слободан Симев, дипл. правник, 
- Зоранчо Митровски, приватен стопанственик. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Гоце Делчев" - Штип, поради истек на времето за 
кое се именувани, се разрешуваат: 

- Снежана Голомеова, 
- Трајче Пуздерлиски. 
2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Го-

це Делчев" - Штип, се именуваат: 
- Ристе Левков, дипл. правник, 
- Тоше Ристов, директор на ЈП "Исар" - Штип. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Тошо Арсов" - Штип, поради истек на времето за 
кое се именувани, се разрешуваат: 

- Марија Грнева, 
- Ленче Димова. 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "То-

шо Арсов" - Штип, се именуваат: 
- Никола Донев, вработен во Царинска управа -

Царинарница Штип, 
- Саша Пуздерлиска, дипл. дефектолог. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Димитар Влахов" - Штип, поради истек на време-
то за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Олга Лозанова, 
- Димитар Ристов. 
4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ди-

митар Влахов" - Штип, се именуваат: 
- Јовица Николиќ, доктор на медицина, вработен 

во Медицинскиот центар Штип, 
- Душко Димитров, приватен стопанственик. 
5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Страшо Пинџур" - с. Карбинци, поради истек на 
времето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Младен Митев, 
- Јордан Ристов. 
5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Страшо Пинџур" - с. Карбинци, се именуваат: 
- Борис Панов, вработен во ЈП "Исар" - Штип, 
- Натка Тодорова. 
6. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Кирил и Методиј" - Штип, поради истек на вре-
мето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Стојанка Бреслиска, 
- Кирил Јанев. 
6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ки-

рил и Методиј" - Штип, се именуваат: 
- Наталија Делева, професор во ДСУ "Јане Сан-

дански" - Штип, 
- Роберт Ефремов, машински техничар. 
7. За членови на Училишниот одбор во Пионер-

скиот дом "Вита Поп Јорданова" - Штип, се имену-
ваат: 

- Игно Иванов, дипл. шумарски инженер, 
- Трајче Миј ал кое, наставник во ОУ "Тошо Ар-

сов" - Штип. 
8. За членови на Училишниот одбор во Основното 

музичко училиште - Штип, се именуваат: 
- Раде Рогожаров, актер во Народниот театар -

Штип, 
- Гордана Станисавова, наставник. 
9. За членови на Училишниот одбор во Работ-

ничкиот универзитет "Ванчо Прке" - Штип, се имену-
ваат: 

- Маријан Цоневски, студент, 
- Мише Спасов, вработен во МВР - Скопје. 
10. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 17-57/17 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1885. - 1 . 

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 4 април 
2000 година донесе 

" ? 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

-КУМАНОВО 

1. За членови на Училишниот одбор во Работнич-
киот универзитет "Професор Мијалковиќ"-Куманово 
се именуваат: 

- Момчило Сотировски, професор во ОМУ "Панче 
Пешев" - Куманово, 

- Војче Трајковски, апсолвент. 
2. За членови на Училишниот одбор во Центарот 

на детско творештво - Куманово се именуваат: 
- Весна Ангеловска, наставник во ОУ "Христијан 

Карпош"- с. Младо Нагоричани, 
- Лила Тимчевска, директор на ОУ "Светозар 

Марковиќи- с. Старо Нагоричане 
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3. Од должноста членови на Училишниот одбор 
во ОУ "Климент Охридски"" с. Пчиња, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Злате Илиевски, 
- Слободан Тодоровски. 
3.1 За членови од Училишниот одбор во ОУ "Кли-

мент Охридски"' с. Пчиња се именуваат: 
- Јове Стојановски, вработен во ФЗЦ "11 Октомв-

ри"' Куманово, 
- Зоран Милановски, дипл. технолог-металург. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Магдалена Антова"- с. Карпош, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Вердин Волчевски, 
- Димитар Трајковски. 
4.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Маг-

далена А н т о в а с . Карпош се именуваат: 
- Оливера Димитриевска, директор на РУ "Профе-

сор Мијалковиќ"- Куманово, 
- Спасо Поповски, директор на ОУ "Кочо Рацин 

Куманово. 
5. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "11 Октомври "-Куманово, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Данчо Захариев, 
- Слободан Ковачевски. 
5.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "11 

Октомври"" Куманово се именуваат: 
- Јасмина Османовиќ, вработена во Министерст-

вото за финансии ПЕ - Куманово, 
- Миливој Пиригов, директор на ДСУ "Киро Бур-

наз и- Куманово. 
6. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Светозар Марковиќ"' с. Старо Нагоричани, по-
ради истек на времето за кое се именувани се разре-
шуваат: 

- Зоран Ѓориќ, 
- Петар Каранфиловиќ. 
6.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Све-

тозар Марковиќ"- с. Старо Нагоричани се именуваат: 
- Аце Русевски, директор на Спортска сала - Кума-

ново, 
- Зоран Јакимовски, директор на ОУ "Браќа Ри-

бар"" с. Табановце. 
7. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Христијан Карпош"" с. Драгоманце, поради ис-
тек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Борко Антевски, 
- Жарко Димитријевиќ. 
7.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Хри-

стијан Карпош"" с. Драгоманце се именуваат: 
- Сашо Јовановски, вработен во ЈП за поштенски 

сообраќај македонска пошта и- Подружница Кумано-
во, 

- Елизабета Цветковска, наставник. 
8. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Маршал Тито"- с. Бајловце, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Живко Бојковски, 
-Ѓоо ѓи Денковски. 
8.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Мар-

шал Титон- с. Бајловце се именуваат: 
- Трајко Младеновски, 
- Слободанка Петревска, вработена во ОУ "Тоди 

Зордумис"- Куманово. 
9. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Христијан Карпош"" с. Младо Нагоричани, по-
ради истек на времето за кое се именувани се разре-
шуваат: 

- Милош Алексовски, 
- Борис Димовски. 
9.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Хри-

стијан Карпош"" с. Младо Нагоричани се именуваат: 
- Воена Зафировска, наставник во ОУ "Климент 

Охридски"" с. Пчиња, 
- Синиша Саздовски, наставник во ОУ "Браќа Ри-

бар"' с. Табановце. 

10. Од должноста членови на Училишниот одбор 
во ОУ "Вук Караџиќ"- Куманово, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Миле Стојменовиќ, 
- Маре Костовска. 
10.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Вук 

Караџиќ"" Куманово се именуваат: 
- Богољуб Илиевски, вработен во Министерството 

за финансии - ПЕ - Куманово, 
т Ацо Божиновски, директор на ОУ "Толи Зорду-

мис"- Куманово. 
11. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Браќа Миладиновци"" Куманово, поради ис-
тек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Миодраг Зафировски, 
- Тоде Илиќ. 
11.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Браќа Миладиновци"" Куманово се именуваат: 
- Лилјана Петрушевска, директор на ДСУ "Перо 

Наков"" Куманово, 
- Трајко Јакимовски, директор на ОУ "М. Анто-

в а с . Карпош. 
12. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Крсте Мисирков"" Куманово, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ангеле Величковски, 
- Славе Димковски. 
12.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Крсте Мисирков"' Куманово се именуваат: 
- Воин Димковски, началник во Министерството за 

финансии - ПЕ - Куманово, 
- Јадранка Милановска, началник на Одделението-

Куманово при Службата за општи и заеднички работи 
на Владата на Република Македонија. 

13. Од должноста членови на Училишниот одбор 
во ОУ "Кочо Рацин"" Куманово, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Горан Митевски, 
- Владо Томовски. 
13.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ко-

чо Рацин"- Куманово се именуваат: 
- Зоран Јанушевски, заменик шеф на Царинарни-

цата - Куманово, 
- Тања Поп-Арсова, професор во ДСУ "Перо На-

ков"" Куманово. 
14. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Христијан Карпош"" Куманово, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Миле Арсовски, 
- Гоце Јакимовски. 
14.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Христијан Карпош"" Куманово се именуваат: 
Елизабета Симоновска, директор на Центарот за 

детско творештво - Куманово, 
- Живко Цветковски, директор на ОУ "Кирил и 

Методиј"' с. Орашец. 
15. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Тоди Зордумис"- Куманово, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Перо Величковски, 
- Сали Керими. 
15.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Го-

ли Зордумис"- Куманово се именуваат: . 
- Зоран Величковски, референт во Министерство-

то за одбрана, 
- Горе Костадиновски, професор во ДСУ "Наце 

Буѓони"- Куманово. 
16. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Кирил и Методиј"" с. Орашец, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Слободанка Станој коска, 
- Драгољуб Митрички. 
16.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ки-

рил и Методији- с. Орашецсе именуваат: 
- Гојчо Гроздановски, вработен во ЗИК-Куманово, 
- Драгутин Курчински, вработен во ЗИК-Кумано-

во. 
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17. Од должноста членови на Училишниот одбор 
во ОУ "Браќа Рибар"' с. Табановце, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Адем Бајрами, 
- Изаим Нуредини. 
17.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Браќа Рибар"' с. Табановце се именуваат: 
- Сашо Димковски, директор на ОУ "Браќа Мила-

диновциКуманово, 
- Зоран Цветковски, дипл. правник. 
18. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Кирил и Методиј"" с. Романовце, поради ис-
тек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Јорданче Јовановски, 
- Исмаил Исмаили. 
18.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ки-

ч рил и Методиј"' с. Романовце се именуваат: 
- Горан Зарковски, 
- Ирфан Мемети. 
19. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Карпош"" с. Умин Дол, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Борко Стојановски, 
- Раде Цветковиќ. 
19.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ 

" Карпош" - с. Умин Дол се именуваат: 
- Владо Јакимовски, директор на ОУ "Христијан 

Карпош"' с. Драгоманце, 
- Усамедин Алили, професор во ДСУ "Наце Буѓо-

ни"- Куманово. 
20. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Вера Которка"- с. Клечевце, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Зоран Димитриевски, 
- Радмила Јовановска. 
20.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ве-

ра Которка"- с. Клечевце се именуваат: 
- Срган Стојмановски, професор во ОУ "Христи-

јан Карпош"' с. Драгоманце, 
- Горан Томовски, професор во ДСУ "Киро Бур-

наз"' Куманово. 
21. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Маршал Тито"' с. Лопате, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Стево Смиљковиќ, 
- Белги Шахини. 
21.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Маршал Тито"- с. Лопате се именуваат: 
- Аднан Ибраими, вработен во Министерството за 

финансии ПЕ - Куманово, 
- Теута Бектеши, доктор на медицина, приватна 

ординација. 
22. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Рилиндија"' с. Лојане, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат; 

- Адем Бајрами, 
- Изаим Нуредини. 
22.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ри-

линдша"- с. Лојане се именуваат: 
- Бекир Сакипи, професор во ДСУ "Наце Буѓони"-

Куманово, 
- Агим Рамони, приватен стопанственик. 
23. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Фаик Коница"- с. Слупчане, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ќемал Сакипи, 
- Шукри Исуфи. 
23.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Фа-

ик Коница"- с. Слупчане се именуваат: 
- Реџаил Исаили, директор на ЈП за берзанско ра-

ботење "Агро-берза"-Скопје, 
- Бејтула Исени, вработен во сервис "Троча". 
24. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Дитурија"- с. Липково, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Мустафа Белиу, 
- Мухамед Селмани. 
24.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ди-

турија"- с. Липково се именуваат: 

- Имер Даути, вработен во Тутунов комбинат-Ку-
маново, 

- Садула Дураки, професор во ДСУ "Наце Буѓони" 
- Куманово. 

25. Од должноста членови на Училишниот одбор 
во ОУ м Антон Зако Чајупи"- с. Отља, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ариф Арифи, 
- Илјаса Али. 
25.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ан-

тон Зако Чајупи"- с. Отља се именуваат: 
- Рамадан Алиу, вработен во ЗИК - Куманово, 
- Исак Абази, советник во Советот на општина 

Липково. 
26. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Култура"" с. Матејче, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Газменд Ганиу, 
- Етем Џеладини. 
26.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Кул-пфа"' с. Матејче се именуваат: 
- Рагми Исуфи, директор на Меѓуопштинскиот 

центар за социјални работи - Куманово, 
- Фуат Азизи, професор во ДСУ "Наце Буѓони"-

? Куманово. 
27. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Наим Фрашери"- Куманово, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Назми Малиќи, 
- Демуш Бајрами. 
27.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "На-

им Фрашери"- Куманово се именуваат: 
- Веби Исмаил, раководител на ЈП за поштенски 

сообраќај "Македонска пошта"" Подружница Кумано-
во, 

- Шабан Демир. 
28. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Бајрам Шабани"" Куманово, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Али Далит , 
- Адем Зеќири. 
28.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Бај-

рам Шабани"" Куманово се именуваат: 
- Башким Османи, заменик на директорот на ЈП 

"Македонска радиодифузија"" Скопје, 
- Кани Алиу, помошник на министерот за труд и 

социјална политика. 
29. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Јероним Де Рада"- с. Черкези, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Фериз Дервиши, 
- Тацеди Есапи. 
29.1 За членови на Училишниот одбор во ОУ "Је-

роним Де Радаи- с. Черкези се именуваат: 
- Елмаз Малиќи, советиик, 
- Идриз Адеми, професор во Гимназијата "Гоце 

Делчев"" Куманово. 
30. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 17-57/18 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1886. -

Врз основа на член 96 од Законот за основното 
образование ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 4 
април 2000 година, донесе 

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

НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 

ГОСТИВАР 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Братство"Единство" - Гостивар, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 



27 април 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 33-Стр. 1903 

- Љубе Ѓорѓиески, 
- Аљи Селими. 
1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Братство Единство" - Гостивар се именуваат: 
- Душан Ѓогоски, вработен во Министерството за 

финансии ПЕ - Гостивар, 
- Абдула Фетаху, вработен во ЦСНО "Злате Ма-

лакоски " - Гостивар. 
- 2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Моша Пијаде" - Гостивар, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Цветанка Бошкоска, 
- Емин Демири. 
2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Моша Пијаде" - Гостивар се именуваат: 
- Земри Беќири, вработен во ОУ "Јехона" - Гости-

вар, 
- Вилдан Мемети, вработен во Електродистрибу-

ција - Гостивар. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Гоце Делчев" - Гостивар, поради истек :;а време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Томче Тодороски, 
- Неим Селмани. 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Гоце Делчев" - Гостивар се именуваат: 
- Јамин Синани, 
- Цане Ѓурчиноски. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

О.У "Петре Јовановски" - Гостивар, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ефто Горчиновски, 
- Орхан Ризвани. 
4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Пет-

ре Јовановски" - Гостивар се именуваат: 
- Бурим Копроли, наставник во ОУ "Моша 

Пијаде" - Гостивар, 
- Радмила Милошеска, вработена во Министерст-

вото за финансии, ПЕ - Гостивар. 
Ѕ. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Фаик Коница" - с. Дебреша, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат. 

- Сами Алија, 
- Фатмир Капроли. 
5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Фаик Коница" - с. Дебреша се именуваат: 
- Агим Селмани, 
- Ресул Хамити. 
6. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Чеде Филиповски" - с. Врапчиште, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Седат Аручи, 
- Ружа Танеска. 
6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Чеде Филиповски" - с. Врапчиште се именуваат: 
- Газим Ислами, 
- Борче Исакоски. 
7. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Јехона" - с. Добридол, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- Хетем Адеми, 
- Хасан Хода. 
7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

" Јехона" - с. Добридол, се именуваат: 
- Фаик Дрвиши, вработен во Министерството за 

одбрана, ПЕ - Гостивар, 
- Јакуп Јакупи. 
8. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Наим Фрашери".- с. Неготино, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Бајрам Јусуфи, 
- Хасам Авзија. 
8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Наим Фрашери" - с. Неготино се именуваат: 
- Мустафа Ебиби, приватен стопанственик, 
- Зекирија Амза. 

9. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Јосип Броз Тито" - с. Жировница, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Иса Зеќири, 
- Јосиф Милчески. 
9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Јосип Броз Тито" - с. Жировница се именуваат: 
- Љатиф Пајковски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија, 
- Фатон Беќири, приватен стопанственик. 
10. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Градец" - с. Градец, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- Кадри Кајрули, 
- Несет Даути. 
10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Градец" - с. Градец се именуваат: 
- Дехар Авзиу, вработен во Медицинскиот центар, 

Гостивар, 
- Невзат Бајрами, вработен во ОУ "Наим Фраше-

ри" с. Неготино. 
И . Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Прпарими" - с. Чегране, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Зуди Емини, 
- Мусли Селмани. 
11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Прпарими" - с. Чегране се именувват 
- Бурханедин Џеладини, приватен стопанственик, 
- Мегди Хајдари, наставник во ОУ "Моша Пијаде" 

- Гостивар. 
12. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Злате Дамјанска" - с. Вруток, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Себедин Даути, 
- Добре Настески. 
12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Злате Дамјанови" - с. Вруток, се именуваат: 
- Музафер Османи, вработен во Телеком, 

Гостивар, 
- Сулејман Сулејмани, вработен во ОУ "Моша 

Пијаде , Гостивар. 
13. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Ѓон Бузуку" - с. Србиново, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Шериф Алиу, 
- Асип Велиу. 
13.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Ѓон Бузуку" - с. Србиново се именуваат 
- Луан Велиу, приватен стопанственик, 
- Џезми Емре. 
14. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Денче Дејаноски", Маврови Анови, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Томче Ѓорѓески, 
- Раде Симески. 
14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Денче Дејаноски", Маврови Анови се именуваат: 
- Антон Смилески, приватен стопанственик, 
- Фејзули Сабина. 
15. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Ѓорѓи Пулески" - с.Ростуше, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Беќир Аднани, 
- Емрум Исмет. 
15.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Ѓорѓи Пулески" - с. Ростуше се именуваат: 
- Агим Незири, доктор на медицина во с. Ростуше, 
- Душко Делиоски, приватен стопанственик. 
16. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Блаже Конески" с. Скудриње, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ајдини Атим, 
- Камбери Гафур. 
16.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Блаже Конески" - с. Скудриње се именуваат: 
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- Шабан Исмаили, приватен стопанственик, 
- Џафери Ахмет, приватен стопанственик. 
17. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 17-57/19 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1887; 
Врз основа на член 96 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 4 
април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 

УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 
' ЦЕНТАР. СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Кочо Рацин" - Скопје, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- Владо Митревски, 
- Стојанка Ристевска. 
1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Кочо Рацин" - Скопје се именуваат: 
- Весна Дамчевска-Илиевска, директор на ОУ 

"Св.Климент Охридски" - Скопје, 
- Весна Велјановска-Миладинова, професор во 

ДУФК "М.М.-Брицо" - Скопје. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Коле Неделковски" - Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Љупка Будимова, 
- Кирил Бабамов. 
2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Коле Неделковски" - Скопје се именуваат: 
- Софче Димитрова, професор во ОУ "Ј.Х.Песта-

лоци" - Скопје, 
- Бранка Илиевска, судија во Основниот суд 

Скопје II - Скопје. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Гоце Делчев" - Скопје, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- д-р Зоран Стојановски, 
- Марија Тасевска. 
3.1: За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Гоце Делчев" - Скопје се именуваат: 
- Анита Новева, дипл.град.инж. во ЈП ЕСМ-

Сектор за развој и инвестиции - Скопје, 
- Русе Костовски, вработен во Министерството за 

одбрана. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Димитар Миладинов" - Скопје, поради истек на 
времето зр кое се именувани се разрешуваат: 

- Снежана Јанкуловска, 
- Мирјана Поповска. 
4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Димитар Миладинов" - Скопје се именуваат: 
- Ристо Белов, вработен во Македонски фолклор -

Скопје, 
- Марија Лазовска, вработена во Промет-тутун -

Скопје. 
5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Ј.Х.Песталоци" - Скопје, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Иванчо Бучевски, 
- Климе Кајмаковски. 
5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Ј.Х.Шсталоци" - Скопје се именуваат: 
- Маргарита Пешева, динл.инж.арх. во ЕУ - ПА 

"Медика" - Скопје, 
- Панта Христовски, дипл.инж.арх. - "Бетон" - АД 

-Скопје. 

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "11 Октомври" - Скопје, поради истек на времето 
за кое се именувани се разрешуваат: 

- Рајна Ставревска, 
- Томе Алексовски. 
6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "И 

Октомври ".г Скопје се именуваат: 
- Борче Стефановски, динл.економист, 
- Весна Шуркова, директор на ОУ "Кочо Рацин" -

Скопје. 
7. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Тефејјуз" - Скопје, поради истек на времето за 
кое се именувани се разрешуваат: 

- Али Кубур, 
- Илиаз Абдулаху. 
7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Тефејјуз" - Скопје се именуваат: 
- Аџер Иметовска, помошник на министерот за 

образование, 
- Сали Сали, помошник на секретарот на Владата 

на Република Македонија. 
8. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Цветан Димов" - Скопје, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Лефа Прентовска, 
- Марица Величковска. 
8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Цветан Димов" - Скопје се именуваат: 
- Марија Минова, директор на ОУ "Коле Недел-

ковски" - Скопје, 
- Хазби Топјани, наставник во ОУ "Наим Фраше-

ри" - ПУ с. Моране. 
9. Од должност^ членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Јане Сандански" - Скопје, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Митре Илиевски, . 
- Енвер Мифтари. 
9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јане 

Сандански" - Скопје се именуваат: 
- Веби Рамадани, 
- Невин Агор, директор на ОУ "Тефејјуз" - Скопје. 
10. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Св.Кирил и Методиј" - Скопје, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Русанка Сгражевска, 
- Мирко Стефановски. 
10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Св.Кирил и Методиј" - Скопје се именуваат: 
- Благој Сарагинов, дипл ,технолог, 
- Васка Стефановска, дипл.економист, вработена 

во Комерцијална банка - АД - Скопје. 
И. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ ^лирија" - ^копје, поради истек на времето за 
кое се именувани се разрешуваат: 

- Мехди Рахмани, 
- Мухиедин Сејфулаи. 
11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Лирија" - Скопје се именуваат: 
- Фаик Гони, наставник во ОУ "ЈГК.Џинот" с. Ко-

личани, 
- Флора Љатифи, доктор на медицина. 
12. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Даме Груев" - Скопје, поради-истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Весна Дамчевска-Илиевска, 
- Бујар Азизи; 
12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Да-

ме Груев" - Скопје се именуваат: 
- Абдула Самакова, 
- Пунторије Зиба, наставник во ОУ "Јане Сандан-

ски"" Скопје. 
13. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 17-57/25 г Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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Врз основа на член 96 од Законт за основното 

образование (и Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 4 ап-
рил 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

-ГАЗИ БАБА-СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Кочо Рацин" - Петровец, поради истек на време-
то за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Нада Николовска, 
- Трајко Анѓелов. 
1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ко-

чо Рацин" - Петровец, се именуваат: 
- Зоран Ѓорѓиевски, 
- Милован Божиновски. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Братство Единство" - с. Коњаре, поради истек на 
времето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Љубе Јовановски, 
- Насер Амети. 
2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Бра-

тство Единство" - с. Коњари, се именуваат: 
- Ицо Величковски, 
- Стојче Георгиевски, автоелектричар. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Ристо Крле" - с. Кадино, поради истек на време-
то за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Ѓочо Ѓориѓ, 
- Антонио Делиниколов. 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Рис-

то Крле" - с. Кадино, се именуваат: 
- Наташа Андевска, град. техничар, 
- Кире Димитриевски, електротехничар. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Његош" - Колонија Идризово, поради истек на 
времето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Слободан Џартовски, 
- Крсте Василевски. 
4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ње-

гош" - Колонија Идризово, се именуваат: 
- Томе Трајковски, 
- Петар Божидар. 
5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Браќа Миладиновци" - с. Миладиновци, поради 
истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Јовица Стефановски, 
- Нешо Станојковски. 
5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Бра-

ќа Миладиновци" - с. Миладиновци, се именуваат: 
- Предраг Бојковски, маш. инж., 
- Миле Стојановски, началник во Министерството 

за труд и социјална политика - ПЕ - Гази Баба. 
6. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Гоце Делчев" - нас. Илинден, поради истек на 
времето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Драган Николовски, 
- Благоја Атанасовски. 
6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Го-

це Делчев" - нас. Илинден, се именуваат: 
- Драги Ангеловски, мат техничар, 
- Љупчо Георгиевски, сообраќаен техничар. 
7. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Стив Наумов" - Скопје, поради истек на времето 
за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Мирослава Маринковиќ, 
- д-р Гоце Василевски. 
7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Стив Наумов" - Скопје, се именуваат: 
- Нада Маневска, дипл. правник, 
- Стево Лакордов, маш техничар. 
8. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Глигор Прличев" - Скопје, поради истек на вре-
мето за кос се именувани, се разрешуваат: 

- Александра Масин, 
- Марија Каревска. 
8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Гли-

гор Прличев" - Скопје, се именуваат: 
- Панче Ковачев, началник во Министерството за 

урбанизам и градежништво - ПЕ - Гази Баба, 
- Благоја бидовски, маш. техничар. 
9. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Дане Крапчев" - Скопје, поради истек на време-
то за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Драган Николовски, 
- Благоја Атанасовски. 
9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Да-

не Крапчев" - Скопје, се именуваат: 
- Љубинка Мацовска, дипл. екон., 
- Максимија Митрова, економист. 
10. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Крсте Мисирков" - нас. Маџари, поради истек 
на времето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Светлана Брашнарска, 
- Слободанка Павлова. 
10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Крсте Мисирков" - нас. Маџари, се именуваат: 
- Александра Трајковска, дипл. правник, 
- Зоран Кочевски. 
11. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Наум Наумовски - Борче" - Скопје, поради ис-
тек на времето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Мирослав Бошковиќ, 
- Никола Спасовски. 
11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "На-

ум Наумовски - Борче" - Скопје, се именуваат: 
- Јорданчо Вељановски, дипл. маш. инж., 
- Гордана Митковска, дипл. технолог. 
12. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Вера Јоциќ" - Скопје, поради истек на време-
то за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Катерина Василевска, 
- Славчо Хаџи-Арсов. 
12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ве-

ра Јоциќ" - Скопје, се именуваат: 
- Андрејко Петковски, приватен стопанственик, 
- Ратко Илиевски, пензионер. 
13. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "25 Мај" - Скопје, поради истек на времето за 
кое се именувани, се разрешуваат: 

- Миле Величковски, 
- Беќири Музафери. 
13.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "25 

Мај" - Скопје, се именуваат: 
- Насер Синани, 
- Ајет Рецепи, електротехничар. 
14. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Кирил и Методиј" - с. Стајковци, поради истек 
на времето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Крсто Трпковски, 
- Добре Ѓорѓиев. 
14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ки-

рил и Методиј" - с. Стајковци, се именуваат: 
- Живко Зафировски, раководител во ХЕПОС 

МЗТ" - Скопје, 
- Богданчо Смилевски, приватен стопанственик. 
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15. Од должноста членови на Училишниот одбор 
во ОУ "Наум Охридски" - с. Булачани, поради истек 
на времето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Александар Домлевски, 
- Цане Димовски. 
15.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "На-

ум Охридски" - с. Булачани, се именуваат: 
- Благојче Трпковски, 
- Љубе Трпковски, маш. техничар. 
16. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Крум Тошев" - с. Трубарево, поради истек на 
времето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Јордан Илиевски, 
- Драгица Мучевска. 
16.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Крум Тошев" - с. Трубарево, се именуваат: 
- Панче костовски, референт во "Окта" - Скопје, 
- Драгица Димитриева, екон. техничар. 
17. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Маршал Тито" - Арачиново, поради истек на 
времето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Чедомир Поповски, 
- д-р Аслан Селмани. 
17.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Маршал Тито" - Арачиново, се именуваат: 
- Ваид Нухиу, приватен стопанственик, 
- Раиф Хамити, наставник во ОЗ "25 Мај" - Скопје. 
18. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Бајрам Шабани" - с. Грушино, поради истек на 
времето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Наим Ајдари, 
- Иса Зеќири. 
18.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Бајрам Шабани" - с. Грушино, се именуваат: 
- Риза Мухареми, дипл. рударски инж., 
- Ракип Мамути. 
19. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 17-57/22 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1889. 

Врз основа на член 96 од Законот за основното об-
разование ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 4 ап-
рил 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

КАРПОШ - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Христијан Тодоровски - Карпош" - Скопје, пора-
ди истек на времето за кое се именувани се разрешу-
ваат: 

- Загорка Георгиевска, 
- Олга Поновска. 
1.1. За членови на Училишниот одбор во Се 

"Христијан Тодоровски - Карпош" - Скопје се имену-
ваат: 

- Лилјана Глигоровска, вработена во Министер-
ството за финансии ПЕ -Карпош, 

- Сребре Каранфиловски, дипл.елск.инж. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Вера Циривири -Трена" - Скопје, поради истек 
на времето за кос се именувани се разрешуваат: 

- Марија Хроват, 
- Руска Карајновиќ. 

2.1. За членови на Училишниот одбор во^ОУ "Ве-
ра Циривири - Трена" - Скопје, се именуваат: 

- Евантија Стојановска, аналитичар, - планер во 
"Годел" - Скопје, 

- Видое Цветковски, педагог во ОУ "Карпош" -
Скопје. 

3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Лазо Трновски" - Скопје, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Томе Каранфиловски, 
- Љубе Витковски. 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ла-

зо Трпевски" - Скопје, се именуваат: 
- Хилда Ефтимова, дипл.правник, 
- Виолета Ѓорѓиева, психолог во ОУ "Димо Хаци 

Димов" - Скопје. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Петар Поп Арсов" - Скопје, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Јордан Дудевски, 
- Анита Шојчева. 
4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Пе-

тар Поп Арсов" - Скопје, се именуваат: 
- Томе Ѓурчилов, вработен во Министерството за 

урбанизам и градежништво - ПЕ Карпош, 
- Розалинка Симоноска, психолог во ОУ "Мирче 

Ацев" - Скопје. 
5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Војдан Чернодрински" - Скопје, поради истек на 
времето заЈсое се именувани се разрешуваат: 

- Томе Ѓурчилов, 
- Мице Мицевски. 
5:1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Вој-

дан Чернодрински" - Скопје, се именуваат: 
- Маринчо Митревски, дипл.правник, 

. - Владо Дунимагловски, помошник на директорот 
во ОУ "Вера Циривири - Трена" - Скопје. 

6. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Владо Тасевски" - Скопје, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Аргилула Санева, 
- Наташа Бундалевска. 
6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Вла-

до Тасевски" - Скопје, се именуваат: 
- Елена Макеларска, вработена во Министерство-

то за труд и социјална политика - ПЕ Карпош, 
- Јадранка Марас, психолог во ОУ "Вера Цириви-

ри - Трена" - Скопје. 
7. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Јан Амос Коменски" - Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Јадранка Кунгуловска, 
- Мариета Петроска. 
7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јан 

Амос Коменски" - Скопје, се именуваат: 
- Загорка Георгиевска, дипломиран правник, 
- Милка Ивановска, педагог во ОУ "Димо Хаџи 

Димов" - Скопје. 
0 Од должноста членбви на Училишниот одбор во 

С братство" - Скопје, поради истек на времето за 
кое се именувани се разрешуваат: 

- Тонка Дилевска, 
- Емин Рустеми 
8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Братство" - Скопје, се именуваат: 
- Милка Филимановска, педагог во ОУ "Мирче 

Ацев" - Скопје, 
- Камил Хаџиу, наставник во ОУДрита", с.Рашче. 
9. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Димо Хаџи Димов" - Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Славка Павловска, 
- Видое Цветковски. 

I 9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ди-
мо Хаџи Димов" - Скопје, се именуваат: 

- Благоја Блажевски, социолог во ОУ "Емин Дура-
ку" - Скопје, 
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- Сергеј Андреевски, вработен во Културно ин-
формативен центар "Моша Пијаде" - Скопје. 

10. Од должноста членови на Училишниот одбор 
во ОУ "Мирче Ацев" - Скопје, паради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Мице Мицевски, 
- Василка Тошева. 
10Л. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Мирче Ацев" - Скопје, се именуваат: 
; Бобан Јосифовски, секретар во Сојузот за грижи 

на децата на град Скопје, 
- Василка Готева, педагог во ОУ "Димитар Беров-

ски'' - Скопје. 
И. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Ѓорче Петров" - Скопје, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Димитар Клифов, 
- Лидија Перчинкова. 
11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Горче Петров" - Скопје, се именуваат: 
- Миладин Стратиев, вработен во "Технометал" -

Скопје, 
- Мирче Филименовски, раководител во "Просвет-

но дело" - Скопје. 
12. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Димитар П.Г. Беровски" - Скопје, поради ис-
тек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- д-р Новица Велјановски, 
- Трајан Николовски. 
12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ди-

митар П.Г. Беровски" - Скопје, се именуваат: 
- Елена Марковиќ, дипломиран правник, 
- Мирче Блажевски, економски техничар. 
13. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Борис Кидрич" - с.Сарај, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Баки Бакиу, 
- Ризван Сулејмани. 
13.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Бо-

рис Кидрич" - с.Сарај, се именуваат: 
- Абдул махир Рамадани, педагог во ОУ "Фаик Ко-

ница" с.Радуша, 
- Славка Алексоска, педагог во ОУ "Ѓорче Пет-

ров" - Скопје. 
14. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Страшо Пинџур" - Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Ратко Боцевски, 
- Милан Момировски. 
14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Страшо Пинџур" - Скопје, се именуваат: 
- Ванчо Тасев, дипл.правник, 
- Виолета Ристовска, професор во ОУ "Димо Хаџи 

Димов" - Скопје. 
15. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Јоаким Крчовски" - с.Волково, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Љубе Ристевски, 
- Благоја Блажевски. 
15.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Јо-

аким Крчовски" - с.Волково, се именуваат: 
- Трајко Велков, дипл.правник, 
- Насер Мифтари, наставник во ОУ "Јордан Кон-

стантинов - Џинот" - с.Количани. 
16. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Емин Дураку" - с.Буковиќ, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Махир Зибери, 
-Ариф Шабани. 
16.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Емин Дураку" - с.Буковиќ, се именуваат^ 
- Изет Ибраими, наставник во ОУ "Пашко Васа" -

Групчин, 
- Газмен Бајрами. 
17. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Дрита" - с.Рашче, поради истек на времето за 
кое се именувани се разрешуваат: 

-Имер Јакупи, 

- Мустафа Бериша. 
17.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Дрита" - с.Рашче, се именуваат: 
- Мустафа Бакиу, наставник во ОУ "А.С.Макарен-

ко", 
- Рамадан Сејфула, директор на ОУ "Сами Фра-

шери" - с.Глумово. 
18. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Фаик Коница" - с.Радуша, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Хемзи Џафери, 
- Хасан Рамадани. 
18.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Фа-

ик Коница" - с.Радуша, се именуваат: 
- Фадиљ Ебиби, директор на ОУ "Бајрам Шабани" 

- с.Кондово, 
- Насер Рамадани, заменик на директор на ЈП "Ма-

кедонски железници" - Скопје. 
19. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Бајрам Шабани" - с.Кондово, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Агим Фазлиу, 
- Хазби Нуредини. 
19.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Бајрам Шабани" - с.Кондово, се именуваат: 
- Фета Ибраими, наставник на ОУ "Сами Фра-

шери" с.Глумово, 
- Фадиљ Мамути, директор на ОУ "Фаик Коница" 

- с.Радуша. 
20. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Сами Фрашери" - с.Глумово, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Џељал Јакупи, 
- Удаи Ахмети. 
20.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Са-

ми Фрашери" - с.Глумово, се именуваат: 
- Исни Јакупи, професор во гимназијата "Зеф 

Љуш Марку" - Скопје, 
- Ахмет Селмани, новинар во весникот "Фљака е 

влазеримит". 
21. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Ибе Паликуќа" - с.Бојане, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Беџет Беџети, 
- Хамит Бакиу. 
21.1. За членови на Училишниот одбор во О У 

"Ибе Паликуќа" - с.Бојане, се именуваат: 
- Мубедин Бајрами, наставник во "Емин Дураку", 
- Фадис Шабани, наставник во ОУ "Пашко Васа" -

с.Групчин. 
22. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Аврам Писевски" - с.Бардовци, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Лујза Николовска, 
- Милка Ивановска. 
22.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ав-

рам Писевски" - с.Бардовци, се именуваат: 
- Каралампи Крстевски, машински техничар, 
- Петре Божиновски, вработен во Макпетрол АД -

Темко - Скопје. л ' ' 1 

23. Од должноста членови на Училишниот одбор 
во ОУ "Тихомир Милошевски" - с.Ново Село, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Чедо Шопкиќ, 
- Стефан Стојановски. 
23.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ти-

хомир Милошевски" - с.Ново Село, се именуваат: 
- Лазар Матевски, професор во ОУ "Димо Хаци 

Димов" - Скопје, 
- Славчо Трпевски, вработен во Тутунски комби-

нат - Скопје. 
24. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 17-1523/2 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1890. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 4 
април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

КИСЕЛА ВОДА-СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Кузман Јосифовски - Питу" - Скопје, поради ис-
тек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Петар Ивановски, 
- Зоран Георгиевски. 
1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Јосифовски-Питу" - Скопје се именуваат: 
- Димче Темелковски, вработен во ЈП "Дрисла" -

Скопје, 
- Трипун Димовски. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Ѓорѓија Пулевски" - Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Томе Брониковски, 
- Драго Стојанов. 
2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Ѓорѓија Пулевски" - Скопје се именуваат: 
- Љубица Јанкоска, професор во Д О Г У "Марија 

Кири Склодовска" - Скопје, 
- Благоја Наутлиев, сообраќаен техничар. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Димитар Македонски" - Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Мирослав Богевски, 
- Гена Маркова. 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

'Димитар Македонски" - Скопје се именуваат: 
- Евгенија Марковска, професор во пензија, 
- Бранко Петревски, екон.техничар во АД "Жито-

Лукс" - Скопје. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Лазо Ангеловски" - Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Снежана Андреевска, 
- Јордан Кузманов. 
4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Лазо Ангеловски" - Скопје се именуваат: 
- Снежана Стефановска, дипл.биохемичар, 
- Климент Стоилов, хемиски техничар. 
5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Марко Цепенков" - Станица Зелениково, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Кадрија Лековиќ, 
- Драгољуб Трајковски. 
5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Марко Цепенков" - Станица Зелениково се имену-
ваат: 

- Борис Кузмановски, машински техничар, 
- Борис Блажевски. 
6. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Драга Стојановска" - с. Ракотинци, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Јонче ДудулобСки, 
- Хамди Мустафа. 
6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Драга Стојанова" - С. Ракотинци се именуваат: 
- Кире Горевски, 
- Стојче Крстевски. 
7. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Партеније Зографски" - Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Владо Николовски, 
- Снежана Теодосиевска - Јордановска. 
7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Партение Зографски" - Скопје се именуваат: 

- Киро Трпков, економски техничар, 
- Благоја Степановски, сообраќаен инженер во ЈП 

"Македонија пат" - Скопје. 
8. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Блаже Конески" - Скопје, поради истек на вре-
мето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Трајко Ѓорчевски, 
- Иванка Соломонова. 
8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Блаже Конески" - Скопје се именуваат: 
- Трајко Божинов, економски техничар, 
- Васе Канзуров, студент на Правниот факултет -

Скопје. 
9. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Гоце Делчев" - с.Г. Лисиче, поради истек на 
времето ^а кое се именувани се разрешуваат: 

- Новко Груевски, 
- Киро Николовски. 
9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Го-

це Делчев" - с.Г. Лисиче се именуваат: 
- Трајан Ѓорѓиевски, 
- Лена Крстевска, наставник во ОУ "Рајко Жинзи-

фов" - нас. Драчево. 
10. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Кирил Пејчиновиќ" - Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат! 

- Јордан Ангеловски, 
- Гиго Ивановски. 
10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Кирил Пејчиновиќ" - Скопје се именуваат: 
- Елена Дејанова, дипл. економист, 
- Слободан Димовски, приватен стопанственик. 
И. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Круме Кеиевски" - Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Надежда Иванова, 
-Хари Стојановски. 
11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Круме Кепевски" - Скопје се именуваат: 
- д-р Панче Јовановски, вработен во Стопанската 

комора на Македонија, 
- Елида Миковска - Андонова, дипломиран 

правник. 
12. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Браќа Миладиновци" - Скопје, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Лазо Бетински, 
- Сезаир Реџепагиќ. 
12.1.За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Браќа Миладиновци" - Скопје се именуваат: 
- Горан Јаневски, електротехничар, 
- Ивица Блажевски, земј,техничар. 
13. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во СОУ "д-р Златан Сремац" - Скопје, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Марија Камчева, 
- Верка Стојмирова. 
13.1. За членови на Училишниот одбор во СОУ д-р 

"Златан Сремац" - Скопје се именуваат" 
- Димче Темелковски, 
- ЈБупчо Трајчев, дипл.електр.инж. 
14. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Љубен Лапе" - Скопје, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Зоран Салатиќ, 
- Никола Србиновски. 
14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Љубен Лапе" - Скопје се именуваат: 
- Елизабета Тодоровска, адвокат, 
- Никола Младеновиќ, вработен во Министерство-

то за образование. 
15. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Климент Охридски" - с. Драчево, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Милка Десковска, 
- Мирко Србиновски. 
15.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Климент Охридски" - с.Драчево се именуваат: 
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- Снежана Георгиевска, професор во УСО "Браќа 
Миладиновци" - Скопје, 

- Маре Димевска, наставник во ОУ "Рајко 
Жинзифов" - нас.Драчево. 

16. Од должноста членови на Училишниот одбор 
во ОУ "Кузман Шапкарев" - нас. Драчево, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Љубиша Зивковски, 
- Петар Петров. 
16.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Кузман Шапкарев" - нас. Драчево се именуваат: 
- Гордана Трајковска, наставник во ОУ "Кл. 

Охридски" - с. Драчево, 
- Горѓи Миленковски, динл.правник. 
17. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Рајко Жинзифов" - нас. Драчево, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Илија Таревски, 
- Васко Радевски. 
17.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Рајко Жинзифов" - нас. Драчево се именуваат: 
- Лидија Димовска, новинар, 
- Мануела Марковска, одд. наставник. 
18. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Наим Фрашери" - с.Студеничани, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Исмаил Исмаили, 
- Узаир Сулејмани. 

. 18.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 
"Наим Фрашери" - с.Студеничани се именуваат: 

- Џевдет Тахири, 
- Узаир Сулејмани, приватен стопанственик. 
19. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Алија Авдовиќ" - с. Батинци, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Нецип Бачевац, 
- Атми Вејсели. 
19.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Алија Авдовиќ" - с. Батинци се именуваат: 
- Кадри Рушиди, 
- Ајет Биљали. 
20. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Јордан Константинов - Џинот" - с. Количани, 
поради истек на времето за кое се именувани се разре-
шуваат: 

- Сали Аким, 
- Симе Цветковски. 
20.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Јордан Константинов - Џинот" - с. Количани се име-
нуваат: 

- Ибраим Фејзулаи, 
- Ќепим Шаин. 
21. 6 д должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Невена Георгиева - Дуња" - Скопје, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Блашко Веселиновски, 
- Љубиша Каракушев. 
21.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Невена Георгиева - Дуња" - Скопје се именуваат: 
- Мирослав Тасевски, професор по географија, 
- Светлана Аџигогова - Кордовска, наставник во 

ОУ "Климент Охридски" - Скопје. 
22. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 17-57/24 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1891. 
Врз основа на член 96 од Законт 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 4 април 
2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

-СТРУМИЦА 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Маршал Тито" - Струмица, поради истек на вре-
мето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Алекса Алифкин, 
- Јосиф Иванов. 
1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Маршал Тито" - Струмица, се именуваат: 
- Митко Брдаров, вработен во АДОР "Македони-

ја" - Струмица, 
- Жарко Ристов, дипл. економист. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Никола Вапцаров" - Струмица, поради истек на 
времето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Миле Попов, 
- Васил Зимбаков. 
2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ни-

кола Вапцаров" - Струмица, се именуваат: 
- Митко Пијаманов, вработен во ЈП "Комуналец" -

Струмица, 
- Никола Иванов, електротехничар во "Електро-

дистрибуција" - Струмица. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Сандо Масев" - Струмица, поради истек на вре-
мето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Стојан Новоселски, 
- Перо Узунов. 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Сан-

до Масев" - Струмица, се именуваат: 
- Мирче Гошев, вработен во Министерството за 

труд и социј.ална политика - ПЕ Струмица, 
- Васе Ширков, вработен во Управата за јавни при-

ходи - ПЕ - Струмица. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Моша Пијаде" - Струмица, поради истек на вре-
мето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Цветанка Иванова, 
- Кире Ивчев. 
4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Мо-

ша Пијаде" - Струмица, се именуваат: 
- Мени Утакова, вработена во Управата за јавни 

приходи - ПЕ - Струмица, 
- Марија Кирова, вработена во Меѓуопштинскиот 

центар за социјална работа - Струмица. 
5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Герас Цунев" - с. Просениково - Струмица, пора-
ди истек на времето за кое се именувани, се разре-
шуваат: 

- Ленче Крстевска, 
- Илија Спасов. 
5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ге-

рас Цунев" - с. Просениково - Струмица, се имену-
ваат: 

- Зоран Трајков, 
- Димитар Котев. 
6. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Маршал Тито" - Муртино - Струмица, поради ис-
тек на времето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Алекса Смилков, 
- Трајче Тренчовски. 
6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Маршал Тито" - Муртино - Струмица, се именуваат: 
- Бранко Ѓорѓиев, приватен стопанственик, 
- Никола Милчев, вработен во " Цар Самоил" - Ба-

ња Банско. 
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7. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Св. Кирил и Методиј" - с. Иловица - Струмица, 
поради истек на времето за кое се именувани, се раз-
решуваат: 

- Стојан Балџиев, 
- Перо Костадинов. 
7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. 

Кирил и Методиј" - с. Иловица - Струмица, се имену-
ваат: 

- Димитар Јовчев, вработен во Управата за вна-
трешни работи - Струмица, 

- Алекса Мијалски, вработен во Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство - ПЕ -
Струмица. 

8. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Мануш Турновски" - Ново Село - Струмица, по-
ради истек на времето за кое се именувани, се разре-
шуваат: 

- Љупчо Гелев, 
- Митко Костов. 
8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Ма-

нуш Турновски" - Ново Село - Струмица, се имену-
ваат: 

- Васе Папуљев, приватен стопанственик, 
- Владо Златанов, наставник. 
9. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Св. Климент Охридски" - Ново Село - Струмица, 
поради истек на времето за кое се именувани, се раз-
решуваат: 

- Томе Георгиев, 
- Ивица Павловски. 
9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. 

Климент Охридски" - Ново Село - Струмица, се име-
нуваат: 

- Костадинка Мачкова, доктор на стоматологија, 
приватна ординација, 

- Александар Папуљев, вработен во ЈП "Комуна" -
Ново Село. 

10. Од должноста членови на Училишниот одбор 
во ОУ "Гоце Делчев" - с. Вељуса - Струмица, поради 
истек на времето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Стојан Михов, 
- Иван Стојменов. 
10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Го-

це Делчев" - с. Вељуса - Струмица, се именуваат: 
- Ристо Тасев, наставник во ОУ "Моша Пијаде" -

Струмица, 
- Живко Пеев, вработен во ЈП "Комуналец" -

Струмица. 
11. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Св. Кирил и Методиј" - с. Дабиља, поради ис-
тек на времето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Жарко Атанасов, 
- Ванчо Велков. 
11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. 

Кирил и Методиј" - с. Дабиља, се именуваат: 
- Ристо Јанев, вработен во "Електрр Струмица" -

Струмица, 
- Зула Партенова, наставник. 
12. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Гоце Делчев" - Босилово, поради истек на 
времето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Ване Георгиев, 
- Ристо Митев. 
12.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Го-

це Делчев" - Босилово, се именуваат: 
- Кољо Мијалски, вработен во "Фогустпромет" -

Ново Село, 
- Бошко Николов, вработен во ДСУ "Никола Ка-

рев" - Струмица. 

13. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Даме 
Груев" - Куклиш, се именуваат: 

- Кире Христов, 
- Атанас Атансов. 
14. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Гоце Делчев" - Василево, поради истек на вре-
мето за кое се именувани, се разрешуваат: 

- Бранко Андонов, 
- Ристо Даов. 
14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Го-

це Делчев" - Василево, се именуваат: 
- Боби Николов, 
- Васил Трендов. 
15. За членови на Училишниот одбор во О МУ 

"Боро Џони" - Струмица, се именуваат: 
- Ленче Туманова, наставник во ОУ "Сандо Ма-

сев" - Струмица, 
- Глигор Божијанов, вработен во Локалната само-

управа на општина Струмица. 
16. Ова решение влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 17-57/21 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1892. 

Врз основа на член 96 од Законот за основното 
образование ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), 
Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 4 април 2000 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИ ОДБОРИ ВО ОДДЕЛНИ ОС-

НОВНИ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО 
НА ОПШТИНАТА . РАДОВИШ 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 
ОУ "Орце Николов" с. Ињево - Радовиш, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Мите Стојменов, 
- Славе Тодоров. 
1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Орце Николев" с. Иљево-Радовиш се именуваат: 
- Трајчо Илиев, дипл.електро инженер, 
- Јагода Ристова, доктор на медицина, вработена 

во ЈЗО Здравствен дом - Радовиш. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Гоце Делчев" с. Конче-Радовиш, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Стојче Ристов, 
- Васе Ристов. 
2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Го-

це Делчев" с. Конче - Радовиш се именуваат: 
- Стојан Лазаров, дипл.технолог, 
- Јосиф Анѓелов, вработен во Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство - ПЕ Радо-
виш. 

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

Бр. 17-57/25 г Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 



27 април 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 33 - Стр. 1919 

1893. . 
Врз основа на член 96 од Законот за основното 

образование ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97 и 82/99), Владата на 
Република Македонија, на седиицата одржана на 4 
април 2000 година, донесе 

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

9А, УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ 
ЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

БИТОЛА 
1. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Мирче Ацев" с. Бач, поради истек на времето за 
кое се именувани се разрешуваат: 

- Горѓи Ивановски, 
- Анѓелко Поповски. 
1.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Мирче Ацев" с. Бач се именуваат: 
- Пандо Петковски, директор за инвестиции и 

развојно "РЕК" -Битола, 
- Пеце Мицевски, референт за обезбедување во 

ДД "Шеќерана" - Битола. 
2. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Тодор Ангелевски" - Битола, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Мирче Костовски, 
- Соколе Штрковски. 
2.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Тодор Ангелевски" - Битола се именуваат: 
- ЈБупчо Савевсни, судија во Основниот суд - Бито-

ла, 
- Трајче Митревсни, вработен во ПП "Идиина" -

Битола. 
3. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Крсте П. Мисирков" - с. Бистрица, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Владо Кајниновски, 
- Душко Поповски. 
3.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Крсте П. Мисирков" с. Бистрица се именуваат: 
- Јован Ташевски, вработен во "Социјален борец" -

Битола, 
- Кире Гроздаџовски, вработен во АД "Монтинг" -

Битола. 
4. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Трајан Белев" - с. Цапари, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Благој Лековски, 
- Цане Наумовски. 
4.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Трајан Белев" - с. Цапари се именуваат: 
- ' м-р Александар Делов, директор на ХМС 

"Стрежево"-Битола, 
- Антонио Сиваков. 
5. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Браќа Миладиновци" - с. Добрушево, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Благој Јосифовски, 
- Ристе Митановски. 
5.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Браќа Миладиновци" - с. Добрушево, се именуваат: 
- Љупчо Богдановски, вработен во "РЕК" -

Битола, 
- Лилјана Марковска. 
6. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Александар Турунџев" - с. Кукуречани, поради 
истек на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Љупчо Белокозовски, 
- Драги Шабевски. 
6.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Александар Турунџев" с. Кукуречани се именуваат: 
- Тоде Велевски, 
- Пеце Јовчевски, сопственик на Туристичка 

агенција во с. Кукуречани. 
7. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Кочо Рацин" с. Ивањевци, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Душан Мартиновски, 
- Драги Бедаловски. 
7.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Кочо Рацин" с. Ивањевци се именуваат: 
- Тоде Лазаревски, индивидуален земјоделски 

производител од с. Ивањевци, 
- Цане Муртевски. 
8. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Славко Лумбарковски" - с. Новаци, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Владо Аврамовски, 
- Славе Стефановски. 
8.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Славко Лумбарковски" - с. Новаци се именуваат: 
- Трајан Мицевски, пензионер од с. Новаци, 
- Живко Апостоловски, од с. Рибарци. 
9. Од должноста членови на Училишниот одбор во 

ОУ "Св. Климент Охридски" - Битола, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Оливера Василева, 
- д-р Александар Стерјевски. 
9.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. 

Климент Охридски" - Битола се именуваат: 
- Павле Димитровски, вработен во Фондот за 

здравствено осигурување - ПЕ Битола, 
- Пеце Стојановски, вработен во Фондот на пензи-

ското и инвалидско осигурување - ПЕ Битола. 
10. Од должноста членови на Училишниот бдбор 

во ОУ "Елпида Караманди" - Битола, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Борче Неделковски, 
- Добре Петровски. 
10.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Елпида Караманди" - Битола се именуваат: 
- Абдула Алиевска, дипл-правник, вработен во 

УВР - Битола, 
- Борче Стојановски, директор на ОУ "Ѓорѓи Су-

древ" - Битола. 
И. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ д-р "Трифун Пановски" - Битола, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Јордан Митревски, 
- Атанас Митревски. 
11.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "д-р 

"Трифун Пановски" - Битола се именуваат: 
- Томе Поповски, секретар на Советот на Општи-

на Добрушево, 
- Влатко Милошевски, вработен во ПТТ - Битола. 
12. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Стив Наумов" - Битола, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Стефче Илиевски, 
- Менде Трајковски. 
12.1.За членови на Унилишниот одбор во ОУ 

"Стив Наумов" - Битола се именуваат: 
- Ѓуро Илиќ, дипл. правник, 
- Љупчо Доневски, дипл.економист, шеф на комер-

цијала во "Шеќерана" - Битола. 
13. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Даме Груев" - Битола, поради истек на време-
то за кое се именувани се разрешуваат: 

- м-р Војо Колунџиевски, 
- Борче Петковски. 
13.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

Даме Груев" - Битола се именуваат: 
- Петар Ковачевски, директор во ЦСНО "Таки 

Даскало" - Битола, 
- Илче Бел џигеровски, директор на ОУ "Елпида 

Караманди" - Битола. 
14. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Коле Канински" - Битола, поради истек на ' 
време-то за кое се именувани се разрешуваат: 

- Драги Ангелевски, 
- Олга Јанчевска. 
14.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Коле Канински" - Битола се именуваат: 
- Симеон Трајковски, професор во ЦСНО "Таки 

Даскало" - Битола, 
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- Ацрта Стефановска, секретар во ОУ "Кирил и 
Методиј" - Битола. 

15. Од должноста членови на Училишниот одбор 
во ОУ "Св. Кирил и Методиј" - Битола, поради истек 
на времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- м-р Томе Наумовски, , 
- Рашка Митревска. 
15.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ "Св. 

Кирил и Методиј" - Битола се именуваат: 
- Златко Лазовски, мајор за безбедност во УВР -

Битола, 
- Панде Петровски, директор во "Телеком" Бито-

ла. 
16. Од должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Гоце Делчев" - Битола, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Константин Петковски, 
- Флоре Масалковски. 
16.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Гоце Делчев" - Битола се именуваат: 
- Горѓи Јовановски, директор во ЈП "Нискоградба" 

- Битола, 
- Олинер Велков, спец.ортопед трауматолог во 

"Медицинскиот центар" - Битола. 
17. Оп должноста членови на Училишниот одбор 

во ОУ "Горѓи Сугарев" - Битола, поради истек на 
времето за кое се именувани се разрешуваат: 

- Павлина Василева, 
- Трајко Соколовски. 
17.1. За членови на Училишниот одбор во ОУ 

"Ѓорѓи Сугарев" - Битола се именуваат: 
- Љупчо Стојчев, директор на Заводот за урбани-

зам - Битола, 
- Билјана Дамјановска, нотар. 
18. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 17-57/26 Претседател на Владата 
4 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1894. 

Врз основа на член 40 од Законот за извршување 
на санкциите ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 13 април 2000 година, 
донесе 

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

СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНИ ОДДЕЛЕНИЈА 
ВО КРИВА ПАЛАНКА И ВЕЛЕС 

1. За директор на Затворот Скопје со отворени од-
деленија во Крива Паланка и Велес се именува Сузана 
Гавриловнќ, воспитувач-психолог во Затворот. 

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

Бр.17-940/2 Претседател на Владата 
13 април 2000 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1895. 
Врз основа на член 4, став 4 од Законот за заштита 

на растенијата ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 25/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18.04.2000 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ 

И ШТЕТНИЦИ ВО 2000 ГОДИНА 

1 
Со Програмата се определуваат намените што ќе 

се финансираат, корисниците на средствата како и на-
чинот на користење на средствата во 2000 година. 

Средствата за реализација на Програмата за заш-
тита на растенијата од болести и штетници ќе се ко-
ристат за: 

- следење, прогнозирање и детерминирани на ште-
точините во земјоделството и шумарството; 

- учество во извршувањето на мерките за заштита 
со 50% од трошоците кога ќе се појават за прв пат или 
во пренамножена форма; 

- организирање на мерки за заштита и исплаќање 
на надоместок за уништени растенија во случај на по-
јава на карантинска штеточина; 

- определување на методи на заштита во орган-
ското земјоделство; 

- обезбедување услови за соодветни здравствени 
прегледи и детерминирани на штеточините. 

II 
Средствата за извршување на мерките од дел I на 

оваа програма се обезбедени од следните извори: 
1. Буџет на Република Македонија, согласно член 

2 раздел 14001 потставка 441031 ("Сл. весник на РМ" 
бр. 86/99) 47.000.000,00 

2. Сопствени приходи: 
- задолжителни здравствени прегледи на пратки од 

растително џотекло од увоз, провоз, транзит 
и извоз 13.000.000,00 

- задолжителни здравствени прегледи на саден ма-
теријал и семе од заразено во незаразено 
подрачје 1.000.000,00 

2. Пренесени средства од 1999 година 7.418.529,00 
ВКУПНО: 68.418.529,00 

III 
Средствата од дел II на оваа програма ќе се корис-

тат за а?едните намени: 
1. За извршување на работите за следење на поја-

вата, ширењето, прогнозирање, определување на ин-
тензитетот на појавата, дијагностицирање и одреду-
вање на мерки за спречување на ширењето и сотру-
вање на штет-ниците на растенијата и тоа: 

1.1. За следење на појавата, стручно координи-
рање, прогнозирање, детерминирани и определување 
мерки за сотрување на штетниците во земјоделството 
и тоа: штетни инсекти и пајаци, штетни нематоди, рас-
тителни бактерии, растителни габи, растителни виру-
си и плевели во земјоделството 5.000.000,00 

1.2. Следење, лабораториска опрема, препарати и 
хемикалии за детерминирани на штетниците на расте-
нијата во поле и складишта од страна на регионалните 
известувачи 5.800.000,00 

2. Организирање на работите за следење на појава-
та, ширењето, прогнозирање, детерминирани и струч-
но координирање за сотрување на штетниците во шу-
марството 1.500.000,00 

3. Извршување на мерките при појава на каран-
тински штетници на растенијата, односно за нивно со-
трување и исплаќање на надоместок за уништено рас-
тение во земјоделството и тоа за: бактериска осаме-
ници на крушата, дуњата и јаболката, калифорниска 
штитеста вошка, вирусни и бактериски заболувања " 
кај доматот, пиперката, компирот и 
други растенија 14.000.000,00 

4. Учество во извршувањето на мерките за сотру-
вање на економски штетници на растенијата, кога ќе 
се појават за прв пат или во пренамножена форма и 
тоа: италијански и марокански скакулец, полски гле-
дачи, тутунска болва и други штетници 8.000.000,00 

5. Учество во извршувањето на мерките за сузби-
вање при појава на карантински и економски штет-
ници на растенијата во шумарството и тоа за: сузби-
вање на жолтомешката, боров четник и други штетни-
ци 10.500.000,00 
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6. Анализи за состојбата со штетниците на расте-
нијата и експертизи во областа на заштитата на расте-
нијата во поледелството, градинарството, овоштар-
ството и лозарството 1.800.000,00 

7. Анализи за утврдување на здравствената состој-
ба и експертизи за семенски материјал, и на безвиру-
сен саден материјал 600.000,00 

8. Здравствена пост-контрола на објектите за са-
ден материјал, семенски посеви и детерминирани на 
штетници на садниот материјал и семенскиот од висо-
ките репродукции 900.000,00 

9. Стручно оспособување на советниците, регио-
налните известувачи и инспекторите за вршење на 
здравствени прегледи и дооформување на информа-
тивниот систем З.ЗОО.ООО,ОО 

10. Изготвување методи на заштита на растенијата 
во органското производство и презентирање на про-
изводител ите 2.100.000,00 

11. Организирање на стручни семинари со произ-
водители, со субјекти за примена на мерки за заштита 
и промет на средства за заштита на 
растенијата 700.000,00 

12. Членство и учество во Европската и регионал-
ните институции за размена на информации за присус-
тво на карантински штетници и дооформување на ин-
формативниот систем и работа на 
стручни комисии 1.300.000,00 

13. Изработка на упатства, прирачници, прописи и 
стручна литература, пропаганден материјал од облас-
та на заштитата на растенијата и преводи на матери-
јали од особено значење за реализација 
на програмата 1.400.000,00 

14. Материјални трошоци за вршење на здравстве-
ни прегледи, опрема, препарати и хемикалии за детер-
минирани на штетниците на растенијата од пратки на 
растенија и производи од растително потекло, техни-
чка опрема и лабораториска опрема на инспекторите 
за заштита на гранични премини и 
од место на утовар 5.118.000,00 

15. Набавка на возила кои ќе бидат во функција на 
реализација на Програмата, а првенствено за следење 
на појавата и ширењето на карантинските штеточини, 
нивното локализирање и сузбивање, производството 
на семето и садниот материјал и друго во Управата за 
заштита на растенијата 5.500.000,00 

16. Недоволно предвидени мерки и намени кои ќе 
произлезат во текот на годината при реализација на 
програмата. 900.529,00 

ВКУПНО: 68.418 529.00 

IV 
Корисници на средствата од дел III точка 1 и точка 

2 од оваа програма можат да бидат правни лица од 
областа на заштитата на растенијата пред се образов-
но научни институции, како и други правни лица, до-
колку сс стручно оспособени во целост да ги извршу-
ваат напред наведените работи. 

Корисници од средствата од дел III точка 1 и пот-
точка 1.1 и точка 2 од оваа програма, треба да доста-
ват програми со определени штетници-култури и ло-
калитети. 

Исплатата на средствата од дел III точка 1 и точка 
2 од оваа програма ќе се врши врз основа на склучени 
договори помеѓу Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство и корисниците на средст-
вата. 

Средствата од дел III точка 3 од оваа програма ќе 
се исплатуваат со решение од министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство, но барање на др-
жателот на уништено растение, записник од стручна 
комисија и решение од надлежниот инспектор. 

Средствата од дел III точка 4, 5 и 12 од оваа про-
грама ќе се исплатуваат по склучен договор помеѓу 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство и корисникот на средствата. 

Корисници на средствата од дел III точка 6, 7, 8, 9 и 
10 од оваа програма, се стручни правни и физички ли-
ца од областа на заштитата на растенијата, а исплата-
та ќе се врши врз основа на Договор со Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
корисниците на средствата. 

Исплатувањето на средствата од оваа програма по 
корисници го врши министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

Доколку дојде до извршување на некои мерки пре-
двидени со оваа програма во поголем обем, а друга да 
биде нецелосно реализирана, министерот за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство во рамките на вку-
пно расположивите средства по оваа програма врши 
соодветна пренамена по мерки. 

VI 
За изведување на оваа програма се грижи министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

VII 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-1747/1 
18 април 2000 година 

Скопје 
1896. 

Врз основа на член 10 од Законот за Владата на 
Република Македонија ("Службен весник на СРМ" 
бр. 38/90 и "Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 13.04.2000 година, донесе 

ДЕЛОВНИК 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РА-

БОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Деловникот за работа на Владата на Република 

Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 20/95, 33/95 
и 41/95), во член 58, став 1, по точка 10 се додава нова 
точка И, која гласи: 

11. Комисија за решавање на управни работи во 
втор степен од областа на денационализацијата". 

Член 2 
Овој деловник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Република Македо-
нија". 

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

Бр. 23-1695/1 
13 април 2000 година 

Скопје 
1897. 

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за тргови-
јата ("Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95, 43/95, 
23/99 и 43/99), министерот за трговија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ 

ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО 

Член 1 
Со овој правилник се определува распоредот, по-

четокот и завршетокот на работното време во трго-
вијата на мало. 
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Член 2 
Продажните објекти во кои се врши трговија на 

мало, со прехранбени производи можат да работат 
секој работен ден од 05,00 до 01,00 часот. За време на 
празници и недела истите можат да работат од 05,00 
до 12,00 часот. 

Член 3 
Продажните објекти во кои се врши трговија на 

мало со непрехранбени производи можат да работат 
секој работен ден од 08,00 до 23,00 часот, а во летниот 
период работното време може да трае до 24,00 часот. 
За време на празници и недела истите можат да ра-
ботат од 08,00 до 11,00 часот. 

Продажните објекти (трафики), во кои се врши 
трговија на мало исклучиво на дневен печат и билети 
за градски сообраќај можат да работат секој ден од 
00,00 до 24,00 часот. 

Продажба на производи од врата до врата може да 
се врши во текот на неделата од понеделник до сабота 
од 09,00 до 18,00 часот. 

Член 4 
Продажните објекти-слободните царински продав-

ници можат да работат секој ден од 00,00 до 24,00 ча-
сот. 

Бензинските станици можат да работат секој ден 
од 00,00 до 24,00 часот. 

Член 5 
Распоредот, почетокот и завршетокот на работно-

то време на пазарите на мало на кои се даваат услуги 
за вршење трговија може да трае: од 05,00 до 17,00 ча-
сот, а во летниот период од 05,00 до 19,00 часот. 

Член 6 
Работното време во продажниот објект се истак-

нува на видно место при влезот на продажниот објект. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи Правилникот за определување на работ-
ното време во трговијата на мало ("Сл.весник на РМ" 
бр. 32/95 и 72/96). 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на РМ". 

Бр. 12-6823/2-99 Министер за трговија, 
17 април 2000 година д-р Милијана Даневска, с.р. 

Скопје 

1898. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз 

основа на член 110 од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија Г Службен весник на Република 
Македонија" бр. 70/9/), на седницата одржана на 12 
април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува Одлуката за колективен потписник 

на жиро сметка на Фондот за локални патишта, улици 
и комунално уредување - Општина Старо Нагоричане 
бр. 07/270/3 од 15.05.1998 година, донесена од Советот 
на Општина Старо Нагоричане. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, со 
решение У.бр. 180/99 од 29 декември 1999 година, по 
повод поднесената иницијатива на Милован Трајко-
виќ, градоначалник на Општина Старо Нагоричане, 
поведе постапка за оценување на уставноста и закони-
тоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа 
Одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината 
согласност со член 52 став 1 од Уставот на Република 
Македонија, според кој законите и другите прописи се 
објавуваат пред да влезат во сила, односно со член 43 
став 1 точка 3 и 4 од Законот за локалната самоуправа 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
52/95), според кој градоначалникот се грижи и го об-
езбедува извршувањето на одлуките на Советот и се 
грижи за извршување на работите што со закон и се 
доверени на единицата на локалната самоуправа. 

4. Судот на седницата утврди дека со член 1 од 
Одлуката поименично се утврдуваат три физички ли-
ца, (од кои едниот е градоначалникот, а другиот прет-
седавач на Советот на Општина Старо Нагоричане) 
како колективни потписници на жиро сметката на 
Фондот за локални патишта, улици и комунално уре-
дување. 

Согласно член 2 од одлуката, потпишувањето на 
жиро сметката е колективно и тоа по двајца потписни-
ци истовремено од именуваните тројца потписници. 

Според член 4 од одлуката, истата влегува во сила 
со денот на нејзиното донесување и се спроведува 
пред надлежните органи. 

5. Согласно член 29 став 1 точка 6 од Законот за 
локалната самоуправа, Советот на Општината основа 
јавни служби, јавни установи и јавни претпријатија во 
согласност со закон и врши контрола над нивната 
работа. 

Согласно член 29 став 1 точка 11 од Законот, Со-
ветот има право да врши надзор над работата на ор-
ганите, службите, установите и претпријатијата што 
ги основа единицата на локалната самоуправа. 

Оттука, неспорно е правото на Советот на општи-
ната да донесе одлука која е во функција на ефекту-
ирање на жиро сметката на Фондот за локални пати-
шта, улици и комунално уредување. 

Меѓутоа, со одлуката се предвидува колективно 
потпишување на жиро сметката на фондот од три 
физички лица, при што потпишувањето задолжително 
мора да биде од најмалку двајца потписници истовре-
мено. Иако еден од потписниците е градоначалникот 
на Општината, сепак постои можност жиро сметката 
на Фондот да биде потпишана (и како таква полно-
важна) од преостанатите двајца со што се врши одзе-
мање, односно ограничување на извршната власт на 
градоначалникот. 

Ваквото решение, според мислењето на Судот, не 
е во согласност со член 43 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа, според кој градоначалникот 
се грижи и го обезбедува извршувањето на одлуките 
на Советот на Општината. 

Согласно член 52 став 1 од Уставот на Република 
Македонија, законите и другите прописи се објавуваат 
пред да влезат во сила. 

Во член 4 од одлуката е предвидено истата да вле-
зе во сила со денот на нејзиното донесување. Тоа зна-
чи дека истата влегува во сила со нејзиното донесува-
ње, а не со или по нејзиното објавување, што не е во 
согласност со горе цитираниот член од Уставот. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од прет-
седателот на Судот д-р Милан Недков и судиите д-р 
Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлов-
ски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф 
Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У.бр. 180/99 Претседател 
12 април 2000 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Милан Недков, с.р. 

1899. 
% 

Уставниот суд на Република Македонија, врз 
основа на член ПО од Уставот на Република Македо-
нија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Ре-
публика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 
април 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува Одлуката за колективен потписник 

на жиро сметка на Буџетот на Општина Старо 
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л 

Нагоричане бр. 07-270/2 од 15.05.1998 година, донесена 
од Советот на Општина Старо Нагоричане. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија, со 
решение У.бр. 181/99 од 29 декември 1999 година, по 
повод поднесената иницијатива на Милован Трајко-
виќ, градоначалник на Општина Старо Нагоричане, 
поведе постапка за оценување на уставноста и закони-
тоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината 
согласност со член 52 ет^в 1 од Уставот на Република 
Македонија, според кој законите и другите прописи се 
објавуваат пред да влезат во сила, односно со член 43 
став 1 точка 3 и 4 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
52/95), според кој градоначалникот се грижи и го 
обезбедува извршувањето на одлуките на Советот и 
се грижи за извртување на работите што со закон и 
се доверени на единицата на локалната самоуправа. 

4. Судот на седницата утврди дека со член 1 од 
Одлуката поименично се утврдуваат три физички ли-
ца, (од кои едниот е градоначалникот, а другиот прет-
седавач на Советот на Општина Старо Нагоричане) 
како колективни потписници на жиро сметката на Бу-
џетот на Општината. 

Согласно член 2 од одлуката, потпишувањето на 
жиро сметката е колективно и тоа по двајца потписни-
ци истовремено од именуваните тројца потписници. 

Според член 3 од одлуката, истата влегува во сила 
со денот на нејзиното донесување и се спроведува 
пред надлежните органи. 

5. Согласно член 29 став 1 точка 2 од Законот за 
локалната самоуправа, буџетот на единицата на ло-
калната самоуправа го донесува Советот на единицата 
на локалната самоуправа. 

Согласно точката 4 од истиот член, Советот доне-
сува одлуки со кои ги уредува и остварува надлежнос-
тите на единиците на локалната самоуправа. 

Оттука, неспорно е правото на Советот на општи-
ната да донесе одлука која е во функција на ефектуи-
рање на буџетот како општ факт на Општината со кој 
се утврдуваат вкупните приходи и расходи во текот на 
годината. 

Меѓутоа, со одлуката се предвидува колективно 
потпишување на жиро сметката на буџетот на општи-
ната од три физички лица, при што потпишувањето 
задолжително мора да биде од најмалку двајца потпи-
сници истовремено. Иако еден од потписниците е гра-
доначалникот на Општината, сепак постои можност 
жиро сметката на буџетот да биде потпишана (и како 
таква полноважна) од преостанатите двајца со што се 
врши одземање односно ограничување на извршната 
власт на градоначалникот. 

Ваквото решение, според мислењето на Судот, не 
е во согласност со член 43 став 1 точка 3 од Законот 
за локалната самоуправа, според кој градоначалникот 
се грижи и го обезбедува извршувањето на одлуките 
на Советот на Општината. 

Согласно член 52 став 1 од Уставот на Република 
Македонија, законите и другите прописи се објавуваат 
пред да влезат во сила. 

Во член 3 од одлуката е предвидено истата да 
влезе во сила со денот на нејзиното донесување. Тоа 
значи дека истата влегува во сила со нејзиното 
донесување, а не со или по нејзиното објавување, што 
не е во согласност со горе цитираниот член од Уста-
вот. 

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

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

У.бр. 181/99 Претседател 
12 април 2000 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

1900. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и за-
пишување на правата на недвижностите ("Сл. весник 
на РМ" бр. 1//91), Републичката геодетска управа 

' донесува 
Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на 
недвижностите на катастарската општина Пиперово -
Општина Штип. 

Катастарот на недвижностите се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во "Службен 
весник на Република Македонија". 

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

Бр. 09-2011/1 Директор, 
21 април 2000 година дипл.правник Горги Лазески, с.р. 

Скопје 

1901. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и за-
пишување на правата на недвижностите ("Сл. весник 
на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Камендол -
Општина Росоман. 

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

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

Бр. 09-2012/1 Директор, 
21 април 2000 година дипл.правник Ѓорги Лазески, с.р. 

Скопје 

1902. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и за-
пишување на главата на недвижностите ("Сл. весник 
на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа 
донесува 

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

вижностите на катастарската општина Фариш - Опш-
тина. Кавадарци. 

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

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

Бр. 09-2013/1 Директор, 
21 април 2000 година дипл.правник Горги Лазески, с.р. 

Скопје 
1903. 

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за премер, катастар и за-
пишување на правата на недвижностите ("Сл. весник 
на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа 
донесува 

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



Стр. 1916-Бр. 33 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 април 2000 

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

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

Бр. 09-2014/1 Директор, 
21 април 2000 година дипл.правник Горги Лазески, с.р. 

Скопје 

1904. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и за-
пишување на правата на недвижностите ("Сл. весник 
на РМ" бр. 1//91), Републичката геодетска управа 
донесува 

одделни валути, отворената збирна денарска позиција, 
отворена афегатна девизна позиција и односот меѓу 
отворените девизни позиции и гарантниот капитал на 
баиката. 

2. Отворената девизна позиција во смисла на оваа 
одлука претставува салдо меѓу активните и пасивните 
девизни билансни позиции, пресметани поединечно за 
секоја странска валута која се јавува во билансот на 
баиките (актива и пасива). 

Отворената збирна денарска позиција во смисла на 
оваа одлука претставува збир ка отворените девизни 
позиции од став 1 на оваа точка, изразени во денари, со 
примена на средниот курс според курсната листа на 
Народна банка на Република Македонија на денот за 
кој се однесува извештајот. 

Отворена агрегатна девизна позиција во смисла на 
оваа одлука може да биде агрегатна активна девизна 
позиција и агрегатна пасивна девизна позиција. 

Агрегати а активна девизна позиција претставува 
збир на позитивните износи од став 1 на оваа точка 
изразени во денарска противвредност, 

Агрегагна пасивна девизна позиција претставува 
збир на негативните износи од став 1 на оваа точка 
изразени во денарска противвредност со примена на 
средниот курс според курсната листа на Народна баика 
на Република Македонија на последниот ден од извеш-
тајниот период. 

3. Отворената девизна позиција по одделна валута 
може да изнесува најмногу до 20% од гарантниот капи-
тал на банката. 

Отворената збирна денарска позиција може да изне-
сува најмногу 30% од гарантииот капитал на баиката. 

Отворената агрегатна девизна позиција може да из-
несува најмногу 40% од гарантниот капитал на банката. 

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

вижностите на катастарската општина Кшање -
Општина Орашац. 

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

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

Бр. 09-2015/1 Директор, 
21 април 2000 година дипл.правник Горги Лазески, с.р. 

Скопје 

1905. 
Врз основа на член 35 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за премер, катастар и за-
пишување на правата на недвижностите ("Сл. весник 
на РМ" бр. 17/91), Републичката геодетска управа 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Новачани -
Општина Велес. 

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

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 на ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето установен спо^ 

?ед Законот за премер и катастар на земјиштето 
"Сл.весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр. 09-2016/1 Директор, 
21 априлк2000 година дипл.правник Горги Лазески, с.р. 

Скопје' 

1906. 
Врз основа на член 37 став 2 од Законот за банки и 

штедилници („Сл. весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен 
текст бр. 37/98 и бр. 25/2000) и член 63 точка 30 од 
Законот за Народна банка на Република Македонија 
(„Сл. весник на РМ" бр. 29/96 пречистен текст и 37/98), 
Советот на Народна банка на Република Македонија на 
својата 1ЈСХХ седница, одржана на 25.04.2000 година, 
донесе 

Отворената девизна позиција по одделна валута, 
отворената збирна денарска позиција и отворената 
агрегати а девизна позиција може да прикажуваат нега-
тивен износ од 10% од гарантниот капитал на банката. 

Усогласувањето на работењето на банките со лими-
тите од ставовите 1, 2 и 3 на оваа точка, банките ќе го 
извршат најдоциа до 30.09'.2000 година. 

4. Банките се должни постојано да ја одржуваат 
отворената девизна позиција во рамките на ограничува-
њата пропишани со точка 3 од оваа одлука. 

5. Во случај на пречекорување на пропишаните 
ограничувања, баиката е должна писмено да ги обра-
зложи причините за настапило пречекорување и мер-
ките за сведување во рамките на пропишаните ограни-
чување. 

Народна банка на Република Македонија може да и 
пропише на одделна баика сведување во рамките на 
пропишаните ограничувања во определен временски 
рок, со определување на мерки за таа цел. 

6. Банките се должни да и доставуваат на Народна 
баика на Република Македонија извештај за движењето 
на отворената девизна позиција по валути, отворената 
збирна девизна позиција и отворената агрегатаа де-
визна позиција, во рок од два работни дена по истекот 
на датумот за кој се доставува извештајот за отворена 
девизна позиција. 

7. Банките ќе започнат со дневно известување на 
Народна банка на Република Македонија за отворената 
девизна позиција, сметано од 01.10.2000 година. 

8. Доколку коефициентите на отворената девизна 
позиција по одделни валути, отворената збирна денар-
ска позиција и агрегатната отворена девизна позиција 
во однос на гарантниот капитал ги надминуваат ограни-
чувањата пропишани со точка 3 од оваа одлука на 
дневна основа, банките се должни да извршат нивно 
сведување на начин што ќе ги почитуваат поставените 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ ОТВО-

РЕНИ ДЕВИЗНИ ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ 

1. Со оваа одлука се пропишува начинот на пресме-
тување на отворените девизни позиции на банката по 
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издавање на согласности според одредбите на Законот 
за банки и штедилници („Сл. весник на РМ" бр. 26/96), 
за постојните акционери на банката. 

Акциите со право на управување со банката сте-
кнати спротивно на став 1 на оваа точка не носат право 
на глас и управување. 

Баиката е должна да ги извести своите постојни ак-
ционери, како и физичките и правните лица кои плани-
раат да станат нејзини акционери, дека акциите со 
право на управување со банката стекнати спротивно на 
став 1 на оваа точка не носат право на глас и управу-
вање. 

З а секоја промена на сопственичката структура на 
акции со право на управување со банката, кои не го 
надминуваат износот од 3% по поединечен акционер и 
со него поврзаните лица, банката е должна да ја извести 
Народна банка на Република Македонија, во рок од 5 
дена од настанувањето на промената. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја". 

О. бр. 02-15Л^ХХХ-2/2000 ^ Претседател 
25 април 2000 година н а Советот на Народна банка 

Скопје н а Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Тушески, с.р. 
1908. 

Врз основа на член 16 став 1 и член 63 став 1 точка 14 
од Законот за Народна банка на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ" бр. 29/96-пречистен текст и 
бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република 
Македонија на својата 1.ХХХ седница одржана на 
25.04.2000 година, донесе 

О Д Л И К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕСКОНТ-
НАТА СТАПКА НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Во точката 1 од Одлуката за есконтната стапка на 

Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ" бр. 65/%), процентот „8,9" се заменува 
со „7,9". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

О. бр. 02-15Д.ХХХ-3/2000 Претседател 
25 април 2000 година н а Советот на Народна банка 

Скопје н а Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Трпески, с.р. 

1909. 
Врз основа на член 15 став 1 точка 2, член 16 став 2 и 

член 63 став 1 точка 11 од Законот за Народна банка на 
Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
29/96 - пречистен текст и бр. 37/98) и точка 4 од Одлу-
ката за начинот и условите на одобрување на кратко-
рочни кредити на банките со залог на определени хар-
тии од вредност, Советот на Народна баика на Репу-
блика Македонија на својата ЦСХЈХ седница одржана 
на 23.03.2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТ-
НАТА СТАПКА НА ЛОМБАРДНИТЕ КРЕДИТИ 
ОДОБРЕНИ ОД СТРАНА НА НАРОДНА БАНКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

лимити од точка З од оваа одлука на просечно месечно 
ниво. 

9. За спроведување на оваа одлука, Народна баика 
на Република Македонија ќе донесе Упатство со 
обрасци за извештаите. 

10. Усогласувањето на работењето со одредбите од 
оваа одлука, банките ќе го извршат најдоциа до 
30.09.2000 година. 

11. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се применува сметано од 01.10.2000 го-
дина. 

О.бр. 02-15ЉХХХ 1/2000 ^ Претседател 
25 април 2000 година н а Советот на Народна банка 

Скопје н а Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Траески, с.р. 

1907. 
Врз основа на член 9 став 3 и 4 од Законот за банки и 

штедилници („Сл. весник на РМ" бр. 29/96-пречисген 
текст бр. 37/98 и бр. 25/2000) и член 63 точка 30 од 
Законот за Народна баика на Република Македонија 
(„Сл. весник на РМ" бр. 29/96-пречисген текст и 37/98), 
Советот на Народна банка на Република Македонија на 
својата 1^ХХХ седница, одржана на 25.04.2000 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈАТА И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
СОГЛАСНОСТИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ 

1. Во Одлуката за документацијата и постапката за 
издавање на согласност според одредбите на Законот за 
банки и штедилници („Сл. весник на РМ" бр. 26/%, 27/ 
98 и 49/98) се врши следната измена: 

Точка 8 од Одлуката се менува и гласи: 
За стекнување постепено или одеднаш, акции чин 

вкупен кумулативен, номинален износ изнесува над 3% 
од вкупниот број на акции со право на управување со 
баиката, на еден акционер и со него поврзаните лица, 
кои според Одлуката за утврдување на капитална, упра-
вувачи и роднинска поврзаност на правни и физички 
лица („Сл. весник на РМ" бр. 53/%) се сметаат за повр-
зани. потребна е претходна согласност од Народна 
банка на Република Македонија. 

Кон барањето за добивање согласност за промена на 
сопственичката структура на акции со право на управу-
вање со банката, треба да се поднесе: 

- список на сите акционери, кај кои што е променет 
или се планира да се промени бројот на акциите со 
право на управување со банката над 3%, со податоци за 
процентот на учество на секој акционер поединечно, 
пред и по настануваа на промената во сопственичката 
структура' на банката; 

- документацијата предвидена во точка 2, потточка 
д) од Одлуката за документацијата и постапката за из-
давање на дозволи според одредбите на Законот за 
банки и штедилници („Сл. весник на РМ" бр. 26/%) и 
дополнителна документација што ќе ја побара Народна 
Банка на Република Македонија, согласно точка 19 од 
Одлуката за документацијата и постапката за издавање 
на согласноста според одредбите на Законот за банки и 
штедилници („Сл. весник на РМ" бр. 26/%), за новите 
акционери на банката; 

- дополнителна документација што ќе ја побара На-
родна банка на Република Македонија, согласно точка 
19 од Одлуката за документацијата и постапката за 

1. Во Точката 2 од Одлуката за каматната стапка на 
ломбардниггс кредити одобрени од страна на Народна 
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банка на Република Македонија („Службен весник на 
РМ" бр. 60/96), процентот „18,50" се заменува со 
„17,50". 

2. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

О. бр. 02-15/1-ХХ1Х-7/2000 ^ Претседател 
23 март 2000 година н а Советот на Народна банка 

Скопје на Република Македонија 
Гувернер, 

Љубе Тушески, с.р. 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство на Република Македонија - Скопје, во сми-
сла на член 26 од Законот за саден материјал („Сл. 
весник на СРМ" бр. 18/73, 51/88, 20/90, 32/91 83/92), 
објавува дека во Регистарот на производители на саден 
материјал се запишува: 

ЗИК „БРЕГАЛНИЦА" - Виница за производство 
на саден материјал од вишна - регистерски број 45, 
решеше бр. 10-989/2 од 09.04.2000 година. 

Број 10-989/2 
09 април 2000 година т Министер, 

Скопје Мерјам Горчев, с.р. 

По извршената проверка со изворниот текст, утвр-
дено е дека во текстот на Решението за утардување на 
опремата која може да се увезе без плаќање на цари-
на, објавено во "Службен весник на Република Маке-
донија и бр. 27/2000, испуштени се зборови, поради што 
селава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕ-
МАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌА-

ЊЕ ЦАРИНА 

Во точка 1, колона 3 - наименување, ред 26 се до-
даваат зборовите: "година на производство: 1996"; ред 
38 се додаваат зборовите: "година на производство: 
1995" и во редот 46 се додаваат зборовите: "година на 
производство 1991 година". 

Бр. 23-1541/2 Од Владата на Република 
21 април 2000 година Македонија 

Скопје 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П-СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II-Скопје се води пос-

тапка за исполнение на договор но тужбата на тужи-
телот Маневски Трипун од с.Трубарево, против туже-
ниот Светозар Стојановиќ со непозната адреса на 
живеење. 

Од страна на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јална работа на тужениот ќе се постави привремен 
старател кој ќе ги штити неговите интереси во пос-
тапката се додека тој или негов полномошник не се 
јават во судот до правосилното окончување на спо-
рот. 

Од Основниот суд Скопје Н-Скопје, Х1У.П.бр.714/оо 
(16219) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по 
тужбата на тужителот Екрем Фазли од Скопје, 

ул."Морава" бр.1, н.Ш.Оризари, против Тужената Ве-
сна Рајчиќ сега со непозната адреса на живеење 

Се повикува тужената во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот да се јави во судот да ја 
достави својата точна адреса на живеење или пак да 
назначи свој полномошник кој ќе ги застапува неј-
зините интереси во постапката. Во спротивно, на 
тужената ќе и биде одреден привремен старател кој 
ќе ги застапува нејзините интереси во постапката. 

Од Основниот суд Скопје П- Скопје, XVII П.бр.590-
/96. (16647) 

Пред Основниот суд Скопје П-Скопје е заведена 
парнична постапка за развод на брак по тужбата на 
тужителот Игор Петковски од с.Марино-Скопје., 
против туженатата Али Билинг со непозната адреса 
на живеење. 

Се повикува тужената Аги Билинг да се јави во рок 
30 дена од објавувањето на огласот во судот лично 
или преку полномошник. Во спротивно, како закон-
ски застапник кој ќе ги штити нивните интереси до 
правосилното завршување на постапката е поставен 
адв.Наташа Станојевска од Скопје, ул."Пајко Маало" 
бр.6. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, У1.П.бр.686/00. 
(17345) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд во тек е постапка за неосновано 

збогатување по тужбата на тужителот Стришковиќ 
Невенка од Бјеловар, ул."Ивана Мажураниќа" бр.4, 
засгапувана од полномошникот Неим Селмани, 
адвокат од Гостивар, против Љатифи Ашиме и 
Љатифи Сивери, двајцата брачни другари, од 
Гостивар, на ул."Браќа Блажески" бр. 14, а сега со 
непозната адреса во странство. 

На тужените им се определува за привремен зас-
тапник Бобан Димоски, стручен соработник во Ос-
новниот суд во Гостивар, кој ќе ги застапува инте-
ресите на тужените се додека тие или нивни полно-
мошници не се јават во судот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.632/99. (16638) 

Пред овој суд се води постапка за развод на брак 
по тужбата на тужителката Ајрули Фикрије од 
с.Беловиште, против тужениот Ајрули Ќефли Лифет, 
од с.Лакавица-гостиварско, сега со непозната адреса 
во Р.Германија. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во 
судот, да достави точна адреса или овласти свој пол-
номошник. Во спротивно, судот за привремен застап-
ник ќе ја постави Димитриева Душица, стручен сора-
ботник во Основниот суд во Гостивар, се до окончу-
вање на постапката. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.687/99. (16639) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна 
постапка по тужбата на тужителот Абдулхамид 
Исеини од с.Форино, а сега со непозната адреса во 
странство. 

На тужената за привремен застапник и се поставува 
Алији Ељеса, стручен соработник во Основниот суд во 
Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П бр 249/2000. (16640) 

Пред овој суд во тек е постапка по основ 
исполнување на усмен договор за купородажба на 
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недвижен имот по тужбата на тужителот Сејдини Бу-
јар од Гостивар, против тужените Адеми Ќатип Самет, 
Адеми вд. Ќатип Васвије, Адеми Ќатип Назлије и 
Адеми Шеап Фатиме, сите од Гостивар, сега со непоз-
ната адреса во странство. 

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена да до-
стават точни адреси или овластат полномошник кој 
ќе ги застапува во оваа постапка до нејзиното окон-
чување. Во спротивно, за привремен застапник ќе биде 
поставена Димитриеска Душица, стручен соработник 
во Основниот суд во Гостивар. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.830/98. (16641) 

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителот Мухамед 
Асани од с.Неготино, застапував од полномошникот 
Мислими Агим, адвокат од Гостивар против тужената 
Карл а Марија Кастељо Ковдеса, од с. Неготино, сега 
со непозната адреса во странство. 

Се повикува тужената да се јави во судот или да пос-
тави свој полномошник кој ќе ја застапува во пос-
тапката. Во спротивно, ќе и биде поставен за при-
времен застапник Бобан Димоски, стручен соработник 
во Основниот суд во Гостивар, кој ќе ја застапува се до 
окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 186/2000. (17102) 

Пред Основниот суд во Гостивар поднесена е тужба 
за оспорување на татковство по тужбата на тужителот 
-малолетникот Роберто Дурак застапував од закон-
скиот застапник - мајката Емина Дурак-Симоноска од 
Ростуше, а преку полномошникот Богданоски Владе , 
адвокат од Гостивар, против тужениот Осман Дурак 
сега со непозната адреса во Р.Турција. 

За привремен застапник на тужениот му се поставува 
Алији Ељеса, стручен соработник при Основниот суд 
во Гостивар, 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.248/2000. (17107) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА 
Пред Основниот суд во Струмица се води постапка 

за долг по тужбата на тужителот Ангротекс ДОО 
"Штип" против тужениот Васе Патаров од Струмица, 
сега со Непозната адреса во САД. Вредиш,! на спорот 
59.539 денари. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 
15 дена од објавувањето на огласот или да постави 
свој полномошник. Во спротивно, за привремен 
застаџ- ник на тужениот се назначува Валентина 
Митева, стручен соработник во Струмица која ќе ги 
застапува интересите се до негово појавување или 
поставување полномошник во судот. 

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.653/98. 16637) 

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА 
Основниот суд во Струга води постапка за исчез-

нато лице, умрено на лицето Даути Даут Шефкет од 
Струга. 

Се повикува лицето Даути Даут Шефкет од Струга 
како и секој друг што знае за неговиот -живот да се 
јави во Основниот суд во Струга, во рок од 3 месеци 
од денот на објавувањето на огласот во "Службен 
весник на Република Македонија". 

Доколку наведеното лице како и секое друго лице 
што.нешто знае за неговиот живот, не се јави во 

судот во определниот рок ќе се смета дека исчез-
натото лице Даути Даут Шефкет од Струга, е умрено. 

Од Основниот суд во Струга, Р,бр.63/2000. (16986) 

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

сопственост по тужбата на тужителот Тодоровски 
Александар Стојче, од Тетово, ул."Железничка"-
бр.12, против тужените Бардуфи Перса. Серафи-
мовски Трпе и Тевдоски Ристо, сите од Тетово, а сега 
со непозната адреса во странство. 

Се повикуваат тужените во рок од 15 дена од об-
јавувањето на огласот да се јават во судот или да 
одредат свој полномошник. Во спротивно, на истиот 
ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги 
застапува нивните интереси се до окончувањето на 
постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.346/2000. (16645) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по ту-
жбата на тужителот Сулејмани Меваип Алиман од 
Тетово, ул."Браќа Миладинови" бр.348, против Ед-
лира Сулејмани род.Бузи, од Тетово, а сега со не-
позната адреса во странство. 

Се повикува тужената во рок од 15 дена по'обја-
вувањето на огласот да се јави росудот достави адреса 
или овласти свој застапник. Во спротивно, по исте-
кот на овој рок судот ќе и постави привремен стара-
тел кој ќе го води спорот во нејзино име. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.340/99. (16645) 

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за 
сопственост по тужбата на тужителот Хисмани Хасан 
Ќенан од с.Слатина -Тетовско, против тужените 
Селами Исни, Муамер, Разије и Шаќир од с.Слатина, 
Селами Нешат Шаќир кој се наоѓа во Германија. 

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави 
адреса или овласти свој полномошник во рок од 15 
дена по објавување на огласот. Во спротивно, судот 
ќе му определи привремен старател преку Центарот 
за. социјални работи Тетово, кој ќе го застапува во 
постапката се до правосилното окончување. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.213/2000. (16644) 

Пред овој суд се води спор по тужбата за 
неосновано збогатување на тужителот Претпријатие 
за производи и трговија Фикрет Сулејмани од 
с.Д.Палчиште, против тужениот Рецепи Ибраим од 
Тетово ул." 183" бр.6. Вредност на спорот 100.000 дена-
ри. 

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена се јави во 
Основниот суд во Тетово, или одреди свој полномо-
шник. Доколку во одредениот рок не се јави, судот ќе 
му постави привремен старател кој ќе се грижи за 
неговите права и интереси во постапката преку Цен-
тарот за социјални работи во Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово,П.бр.998/98. (16643) 

Пред основниот суд во Тетово се води постапка за 
сопственост по основа на одржувачка по тужбата на 
тужителот Србиновски Блашко од Скопје, против ту-
жените Србиновски Бора, Србиновски Никола, Ср-
биновска Коцана и Србиниовска Боца со непозната 
адреса во Романија. 

Се повикуваат тужените да се јават во судот, да дос-
тават адреси или да овластата полномошник кој ќе ги 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 
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Во спротивно, по истекот од 30 дена судот преку 
Центариот за социјална работа во Тетово на тужените 
ќе им постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.351/2ооо (16642) 

З А П И Ш У В А Њ Е ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРЕТСТАВНИШТВА Н А СТРАНСКИ ЛИЦА 

Врз основа на член 202 став 1 од Законот за општата 
управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 47/86), 
применет како републички пропис, кој согласно член 5 
од Уставниот закон за спрове-дување на Уставот на 
Република Македонија "Службен весник на РМ" 
бр.52/91) и член 5 од Уредбата за поблиските услови за 
отворање и работење на претставништва на странски 
лица во Република Македонија ("Службен весник на 
РМ" бр. 25/95), постапувајќи по барањето на основачот 
МАЈОР. ЕЅТАВ1ЈЅНМЕМ од Вадуз,Лихтенштајн, Ми-
нистерството за трговија го денесе следното решение: 

1. Се запишува во Регистарот на претставништва на 
странски лица во Република Македонија под рег. бр. 
1162. број на регистарска влошка 3-0137/ЛТХ отворање 
на претставништво на странско лице МАЈОК 
ЕЅТАВиЅНМЕКГ, осј УасЈиг, Лихтенштајн. 

1) Претставништвото на странското лице е: 
- под назив: МАЈОК ЕЅТАВиЅНМЕКТ, УасЈиг, прет-

ставништво во Република Македонија, Скопје; 
- со седиште во Скопје, на ул."Елисије Поповски 

Марко" бр. 4, зграда 1/1-1. 
2) Дејноста на претставништвото е: 
- истражување на пазарот; 
- вршење на претходни и подготвителни дејствија 

за склучување на договори за извоз на стоки и услуги 
од Република Македонија, за увоз со кој се унапредува 
и развива производството, на долгорочна производ-
ствена кооперација, странски вложувања. 

Раководител на претсгавништиото е: Билјана Буко-
виќ од Скопје, со лк. бр. 1231527 и МБ 0808952455149, 
ул."Сава Ковачевиќ" бр. 47/3-44. 

2. Претставништвото почнува со работа по уписот 
во Регистарот на претставништва на стански лица во 
Република Македонија, кој се води во Министерството 
за трговија под рег.бр.1162 и рег. влошка 3-0137/ЛТХ 

3. Решението за запишување на претставниуштвото 
во Регистарот ќе се објави ве "Службен весник на 
Република Македонија" на сметка на странското лице. 

(16961) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - ("копје, со решението 
П.Трег. бр. 34/2000, на регистарска влошка бр. 
020059127-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
зголемувањето на основна главнина и измена и допол-
нување на Статутот на Фармацевтска хемиска козме-
тичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје, бул. 
"Александар Македонски" бр. 12. 

Барањата на предлагачот Фармацевтска хемиска 
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје, за 
зголемување на основната главнина и измена и допол-
нување на Статутот на друштвото, содржани во прија-
вата П.Трсг. бр. 34/2000 од 17.01 2000 година потпиша-
на од лицето Трајче Мукаетов како овластено лице, се 
уважуваат како основани. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје (17758) 

Основниот суд во Битола, со решението П.Трег. бр. 
187/2000, на регистарска влошка бр. 1-11652, го запиша 
во трговскиот регистар ликвидаторот на Штедилница 
"Либерти Интернационал" Битола ДОО - во ликвида-
ција, ул. "Тодор Паница" бб, Битола. 

Престанок со работа на Штедилница "Либерти Ин-
тернационал" Битола ДОО - во ликвидација, поради 
исполнети услови за воведување на ликвидациона по-
стапка. 

Ликвидацијата ќе ја спроведе содружникот Сузана 
Гилевска, како ликвидатор врз основа на одредбите од 
ЗТД. 

Од Основниот суд во Битола. (18083) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 1488/99, на регистарска влошка бр. 
020022017-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
намерното намалување на Трговското друштво ЛАКИ 
7 - Рафет, Киро и други ДОО експорт-импорт од 
Скопје, ул. "Џон Кенеди" згр.13Б/5, Скопје. 

Упис на намерно намалување на основна главнина на 
Трговско друштво ЛАКИ 7 - Рафет, Киро и други 
ДОО експорт-импорт, Скопје, ул. "Џон Кенеди" згр. 
13Б/5, Скопје. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (17821) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2878/99, на регистарска влошка бр. 030067787-8-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштво за услуги, градежништво и трговија Бетон-
Инжењеринг ДООЕЛ, Кочани, ул. "Никола Карев" бб, 
Кочани. 

Дејности: 45.1, 45.11, 45.2, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 
45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, -45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 51.53, 51.70, 52.46, 52.74, 63.1, 
63.11, 63.12, 70.1, 74.12, 74.2, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/5, 26.6, 26.61, 26.63, 26.64, 51.1, 51.51, 51.54, 51:55, 
51.56, 52.63, извршување инвестициони работи во 
странство, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, надворешна трговија, надворешна трговија 
со прехранбени производи, меѓународна шпедиција, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓунаро-
ден превоз на стоки и патници во меѓународниот патен 
гообраќај, застапување и посредување во прометот на 
стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони 
складови, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските со 
трети лица друштвото целосно одговара. 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешно и надворешно трговскиот промет е управите-
лот Крстев Митко, без ограничување. 

Од Основниот суд во Штип. (14012) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8648/99, 
на регистарска влошка бр. 020241807-3-09-000, го за-
пиша во судскиот регистар усогласувањето со ЗТД на 
Друштвото за туристички услуги и трговија „СИВА" 
Канет Компани ДОО увоз-извоз, ул. ,Јордан Хаџикон-
стантинов Џинот" бр. 20, Скопје. 

Друштвото за туристички услуги и трговија „СИ-
ВА44 Канет и друго ДОО увоз-извоз, со оснивачите 
Претпријатието за книговодство и трговија „КАНЕТ 
КОМПАНИ" ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Никола 
Тримпаре" бр. 25, и „КОЧАН ЏЕВАД" од Скопје, ул. 
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„Натанаил Кумевски" бр. 28 со М.Б. 2403957450002 
донесе акт за усогласување на 21.06.1999 година. 

Вкупниот оснивачки капитал е доделен на два удела: 
„КАНЕТ КОМПАНИ" со влог од 450.000 ДЕМ во про-
тиввредност 13.950,000,00 ден и „КОЧАН ЏЕВАД" со 
влог од 206 ДЕМ во противвредност 6.400,00 ДЕН. 

Дејности: 55.11, 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 , 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.47/2, 51.47/3, 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, 51.70/2, 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, 52.44/3, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63 , 55.11, 
55.21, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.30, 63.40, 65.23, 67.11, 67.12, 67.13, 70.20, 70.32, 
71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13 , 74.14 , 74.15, 
74.20/3, 74.30, 74.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија 
со прехранбени и непрехранбени производи, реекспорт, 
застапување и посредување, меѓународен транспорт и 
шпедиција на стоки во друмскиот сообракај, консигиа-
ција, консигнациони складови и продавници. 

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

Кочан Џевад - управител без ограничување се овла-
стува за застапување на друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8648/ 
99. (7325) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14778/99, во регистарската влошка бр. 02024 
П27-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запи-
шувањето на ТП на Автотакси "НИНО" ТП Неат 
Сами Шаќири, ул. "Љуба Петровиќ" бр., 10, Скопје. 

Основач Неат Сами Шакири, ул. "Љуба Петро-
виќ" бр. 10, Скопје, лк бр. 1385872 МБ 0206980450152, 
ГУВР Скопје. 

Дејност: 60.22-Такси превоз. 
Во правниот промет со трети лица настапува во 

свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет со трети лица 

одговара со сиот свој имот. т 
Овластување: Неат Сами Шаќири МБ 02069804501 

52 - управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

14778/99. (4578) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 5355/99, во регистарската влошка бр. 02023178/-8-
05-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд 
претворањето на претпријатие со на Друштво за 
производство, промет и услуги ПЕШ КОМЕРЦ 
Борис ДООЕЛ ул. Кичевска бр. 50 Скопје. 

Назив: Друштио за производство, промет и услуги 
ПЕШ КОМЕРЦ Борис ДООЕЛ. 

Скратен назив: ПЕШ КОМЕРЦ Борис ДООЕЛ. 
Седиште: ул. Кичевска бр. 50 Скот е. 
Дејности: 15.32, 15.33, 15.81, 15.87, 20.10, 45.21/1, 

45.21/1 45.22, 45.45, 50.10, 50.20, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15,51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 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, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 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, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 
55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 65.12/3, 72.30, 
74.12,74.20/2,74.20/3,74.40,74.84. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, реекспорт, консигнација, по-
средување, застапување, агенциски услуги на транс-
порт, малограничен промет со соседни држави. Во 

правниот промет со трети лица друштвото истапува 
во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. Управител: Борис Фили-
повски од Скопје, ул. Кичевска бр. 50 со л к. рег. бр. 
1097170 и МБ 0710971450013. Основачи: Борис Фили-
повски вложува 316.000,00 денари или 10.200,00 ДЕМ 
во ствари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5355/99. . (4767) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1282/99, во регистарската влошка бр. 020175-
627-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето на друштвото со ЗТД на Трговско 
друштво за трговија и услуги БАКИ КОМПАНИ 
Рамис ДООЕЛ експорт-импорт с. Сараќино-Тетово. 

Дејности: 15.51, 15.52, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 55.11, 55.12, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 74.12, 
74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05. 

Друштвото во правниот промет со трети лица 
настапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Бакија Рамис-управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1282/99. (4804) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 7864/99, во регистарската влошка бр. 020230097-8-
0 5 - 0 0 0 , го запиша во трговскиот регистар на овој суд 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија на големо и мало, експорт-импорт и реекс-
порт БОРДО Сузана ДООЕЛ Скопје бул. Кочо 
Рацин бр. 14/4-14. 

Дејности: 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, 63.40, 74.84, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 
51.13, 51.15, 51.21,51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54,51.55, 51.56, 51.70, 52.62, 25.22, 63.30, 55.11, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 50.20, 52.74, 52.72/1, 
52.72/2, 65.12/3, 21.21, 21.22, 63.12, 74.40, 74.12, 73.30, 
17.11,17.12,17.13,17.14,17.15,17.16,17.17,17.21,17.22, 
17.23, 17.24, 17.25, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 
17.60,17.71,17.72,18.10,18.21,18.22,18.23,18.24,19.30, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 28.52, 28.63, 93.01, 93.02, 74.81, 
93.05, 63.12. Надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување на странски физички и прав-
ни лица, застапување и посредување во промет на 
стоки и услуги и реекспорт, консигнациона продаж-
ба, малограничен промет со Албанија, Бугарија, 
Грција и СТ Југославија, комисиона продажба. Друш-
твото во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските направени 
во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. Лице овластено за заста-
пување и претставување на друштвото во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет е Беќирагнќ 
Сузана-управител, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег: бр. 
7864/99. (4765) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8854/99, во регистарската влошка бр. 02020 
8227-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
транспорт, трговија и услуги "ДАТИ-ТРАНС" Агим, 
ДООЕЛ експорт-импорт, с.Г.Седларце-Камењане. 

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 
02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 
15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 
25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 
36414 36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 
52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 
51.51, 74.12, 20.10/1, 20.51, 36.14, 26.63, 26.64, 45.11. 
Надворешно работење: надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпеди-
ција, консигнација, угостителски услуги, изведување 
на инвестициони работи во странство, малограничен 
промет со соседни земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени одговара со сите свои средства. 

За управител на друштвото се определува лицето 
Синан Агим од с.Г.Седларце-Камењане со лк 366959 
и МБ 2206969470009 како лице овластено за застапу-
вање во внатрешниот и надворешнотрговскиот про-
мет, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8854/99. 1 (4582) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 659/99, во регистарската влошка бр. 02017 
831 7-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усо-
гласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, 
трговија и услуги "ХЕМИЈА ИМПЕКС" Дивна, 
ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Максим Горки" бр. 3, Кава-
дарци. 

Друштвото донесе одлука бр. 2/99 од 14.12.1998 и 
изјава бр. 1/99 од 19.12.1998 г. за усогласување на ра-
ботењето на друштвото согласно ЗТД. 

Дејности во внатрешно-трговскиот промет: 24.10, 
24.15, 24.20, 24.30, 24.51, 24.63, 25.21, 25.22, 28.11, 28.12, 
28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 45.31, 45.32, 45.33, 50.10, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.41, 51.42, 51.46, 51.51, 51.53, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21,52.22,52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 74.84. 

Дејности во надворешнотрговскиот промет: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
продажба на странски стоки и консигнација, реекс-
порт, малограничен промет со СР Југославија, Буга-
рија, Грција и Албанија, меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица Друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен промет е Ристо Поповски-управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
659/99. - . (4584)^1 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 7349/99, во регистарската влошка бр. 020210117-3-
03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд 
претворањето на Друштво за мерно регулациони 
системи и електро машински инсталации МЕПРИНГ 
Тодор и др. ДОО Скопје ул."Кузман Јосифовски Пи-
ту" бр.30/1, станбен блок Б8, ламела 1, Скопје. 

Дејности: 27.21, 28.75, 28.22, 29.13, 28.63, 28.61, 
29.72, Зб.и, 36.12, 36.13, 33.10/1, 29.24, 35.50, 36.14, 
36.63, 29.12, 29.14, 29.22, 29.23, 29.24, 29.51, 29.53, 29.54, 

27 април 2000 

29.55, 29.56, 29.11, 32.30, 32.10, 32.20, 30.02, 30.01, 33.20, 
72.20, 31.61, 31.50, 31.62, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
01.41/1, 41.00, 45.24, 90.00, 45.21/1, 45.22, 45.24, 45.25, 
45.21/2, 60.24, 52.46, 52.48, 52.12, 50.50, 55.12, 55.23, 
55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 50.20, 50.40/4, 52.74, 
28.52, 28.63, 52.72/1, 31.10, 33.40, 36.30, 36.22, 36.50, 
36.61, 36.62, 36.21, 45.11, 63.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 
74.12, 74.83, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.84, 70.31, 
74.82, 28.11, 28.12, 28.21, 33.30, 33.50, 33.10/2, 31.20, 
45.31, 45.33, 45.34, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
52.45, 52.44/2, 52.47, 52.33, 52.63, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 
51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.56, 51.26, 51.35, 51.22, 
51.21, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.52, 51.42/1, 51.44, 52.73, 52.74, 72.50, 
28.30, 28.40, 28.61, 28.62, 27.54, 27.53, 27.51, 28.74, 28.73, 
28.72, 28.71, 28.51, 52.72/2, 74.40, 74.13, 74.84, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 63.40, 
74.13, 74.20/5, 74.14, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 72.40, 
29.71,60.23. 

Дејности во надворешниот трговски промет: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, реекс-
порт, посредување и застапување, консигнација, ма-
лограничен промет, транспорт и шпедиција. Друш-
твото во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со сиот свој имот. 

Тодор Ќитанчев-уиравител, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.'бр. 

7349/99. (4759) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 8264/99, во регистарската влошка бр. 020221347-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд 
претворањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за 
производство промет и услуги КАСО Аслан ДООЕЛ 
увоз-извоз, Скопје ул. Че Гевара 130. 

Основач: Аслан Рамадан од Скопје. 
Дејности: 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 

17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51,17.72,18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 22.22, 22.23, 33.40, 
36.22, 36.30, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 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, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 74.81, 74.82, 
74.84, 92.33, 92.34, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување, консигнација, ма-
лограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и 
СР Југославија. 

За управител е именуван Аслан Рамадан од Ско-
пје, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8264/99. (4760) 

^носниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 1 ј 529/98, во регистарската влошка бр. 020112677-
3-03-О00, го запиша во трговскиот регистар на овој 
суд усогласувањето со законот за трговски друштва 
на Друштво за производство, трговија, транспорт, ту-
ризам и услуги НАЛЕСЕ Насер и др. ДОО експорт -
импорт, Врапчиште. 

Дејности: 01.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 
15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
18.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 
17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 
18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.12, 24.16, 25.22, 26.22, 26.63, 26.64, 26.70, 28.62, 29.40, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.17, 51.19, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43. 51.44, 51 45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51 61, 51.62, 
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51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 53.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 
71.31, 71.32, 74.20/3, 74.84, 93.01, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со 
непрехранбени производи, реекспорт, меѓународиа 
шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓуна-
роден превоз на патници, застапување и посредување 
во надворешен промет, комисионо и консигнационо 
работење, туристички и угостителски услуги, изве-
дување на инвестициони работи во странство. Во 
правниот промет со трети лица друштвото истапува 
во свое име и за своја сметка. За обврските настанати 
во правниот промет со трети лица Друштвото одго-
вара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот пролет е лицето Насер Аручи, упра-
вител, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 
11529/98. (4761) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 5736/98, во регистарската влошка бр. 020070427-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд 
усогласувањето согласно со ЗТД на Друштво за про-
изводство и трговија на големо и мало ЕРВЕС-КОм-
ЕРЦ Елена ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. Вич 
бр. 22/2-6 Скопје. Друштвото е усогласено со изјава 
од,30.10Л998 година, 

Назив: Друштво за производство и трговија на 
големо и мало ЕРВЕС-КОМЕРЦ Елена ДООЕЛ екс-
порт-импорт Скопје. 

Седиште: Ул. Вич бр. 22/2-6 Скопје 
Единствен содружник: Заткоска Елена од Скопје, 

ул. Методија Митевски бр.6/7-8 Скопје, ЕМБ 210197 
4455100 ГУВР Скопје. 

Дејности: 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.21, 27.22, 
28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 21.22, 
21.23, 21.24, 21.25, 17.40, 17.54/2, 18.23, 18.22, 17.54, 
17.54/1, 18.21, 17.40/1, 18.24, 17.51, 15.61, 15.81, 15.85, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 
15.98/1, 37.10, 37.20, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 
01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 
02.02, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.10, 60.21, 60.23, 
60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1,' 
50.40/1, 51.51, 51.57, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 50.20,, 
33.20, 33.30, 28.40, 28.52, 52.74, 15.11, 15.3, 15.4, 15.5, 
15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 9Ј.У2, 9ЈДЈ1, 74.13, /4.14, /0.20, 
74.84. 

- Надворешно трговски промет: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надиорешна трговија 
со непрехранбени производи. Друштвото во правни-
от промет со трети лица настапува во свое име и за 
своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица Друштвото одговара во висина на средствата 
вложени како основачкиот влог. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Заткоска Елена од Скопје, 
ул. Методија Митевски бр.6/7-8 Скопје, ЕМБ 2101974 
455100-Управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5736/98. (4762) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 5558/98, во регистарската влошка бр. 020061947-3-
01-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд 
усогласувањето согласно Законот за трговските дру-
штва на Друштво за трговија и услуги САМЕР-Им-
ПЕКС Сашо и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. Ле-
рннска бр. 71 Скопје. Друштвото е усогласено со до-
говор од 30.10.1998 година. 

Назив: Друштво за трговија и услуги САМЕР-
ИМПЕКС Сашо и други ДОО увоз-извоз Скопје. 

Седиште: ул. Леринска бр. 71 Скопје. 
Содружници: Велевски Сашо од Скопје, ул. Ле-

ринска бр. 71 Скопје, ЕМБ 2608965450047 ГУВР 
Скопје и Велевска Мери од Скопје, ул. Леринска бр. 
71 Скопје, ЕМБ 2909970455105 ГУБР Скопје. 

Дејности: 24.16, 24.17, 25.22, 25.21, 25.24, 52.11, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10,50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 
50.40/1, 51.34, 51.51, 51.57, 25.12, 25.23, 74.40, 74.13, 
74.14, 74.84, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 28.73, 28.74, 60.21, 
60.23, 60.24, 74.70, 74.81, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 
93.05, 74.20/5, 74.20/3, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4,70.20. 

Надворешно трговски промет: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надиорешна трговија 
со непрехранбени производи, консигнациона продаж-
ба, реекспорт. Друштвото во правниот промет со 
трети лица настапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара во висина на средствата 
вложени како основачки влог. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Велевски Сашо од Скопје, 
ул. Леринска бр. 71 Скопје, ЕМБ 2608965450047-Уп-
равител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5558/98. (4763) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 5198/98, во регистарската влошка бр. 02007039?-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд 
усогласувањето согласно ЗТД и промена на назив и 
седиште на Друштво за производство, промет и 
услуги ГРОТИК Тодор ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 
ул. Франклин Рузвелт бр. 2/15 Скопје. Друштвото е 
усогласе-но со договор од 15.10.1998 година. 

Новиот назив гласи: Друштво за производство, 
промет и услуги ГРОТИК Тодор ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје. 

Новото седиште е на: ул. Франклин Рузвелт бр. 
2/15 Скопје. 

Единствен содружник: Грошевски Тодор од Ско-
пје, ул.Франклин гузвелт бр.2/15 Скопје, ЕМБ 16039 
67450022 МВР Скопје. 

Дејности: 18.22, 17.40/1, 52, 52.1, 52.11, 52.24, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 
52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 
50.50, 51.2, 51.21, 51.3, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.4, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 
51.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.5, 51.51, 51.57, 74.84, 
74.13,74.14,74.30,74.12, 72.10,72.20,72.30,72.40. 

Надиорешно трговски промет: надиорешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. Друштвото во правни-
от промет со трети лица настапува во свое име и за 
своја сметка. За обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица Друштвото одговара во висина на 
средствата вложени како основачки-влог. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Грошевски Тодор од Скопје, 
ул.Франклин Рузвелт бр.2/15 Скопје, ЕМБ 160396/4 
50021-Управител без ограничување. 

. Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5198/98. „ „ (4764) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 7864/99, во регистарската влошка бр. 020230097-8-
03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, 
трговија на големо и мало, експорт-импорт и реекс-
порт БОРДО Сузана ДООЕЛ Скопје бул. Кочо 
Рацин бр. 14/4-14. 

Дејности: 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, 63.40, 74.84, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 
51.13, 51.15, 51.21, 51.22. 51.23, 51.24, 51.25, 5 у 1 , 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 5139, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.62, 25.22, 63.30, 55.11Ј, 
55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 50.20, 52.74, 52.72/1, 
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52.72/2, 65.12/3, 21.21, 21.22, 63.12, 74.40, 74.12, 73.30, 
17.11,17.12,17.13,17.14,17.15,17.16,17.17,17.21,17.22, 
17.23, 17.24, 17.25, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 
17.60,17.71,17.72,18.10,18.21,18.22,18.23,18.24,19.30, 
36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30,20.40,20.51,20.52,28.52, 28.63,93.01, 93.02, 74.81, 
93.05, 63.12. Надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, застапување на странски физички и прав-
ни лица, застапување и посредување во промет на 
стоки и услуги и реекспорт, консигнациона продаж-
ба, малограничен промет со Албанија, Бугарија, 
Грција и СР Југославија, комисиона продажба. Друш-
твото во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските направени 
во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. Лице овластено за заста-
пување и претставување на друштвото во внатреш-
ниот и надворешниот трговски промет е Беќирагиќ 
Сузана-управител, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7864/99. „ ^ 1 (4765) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 13165/98, во регистарската влошка бр. 020185/8?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар на овој 
суд Друштво за внатрешен и надворешен промет на 
големо и мало МУС ДЕМ Рамадан ДООЕЛ Скопје, 
ул. Огњен Прица бр. 5. 

Основач: Зекировски Рамадан од Скопје ул. Стру-
мичка бр.16/2-14 лк. 

Назив: Друштво за внатрешен и надворешен про-
мет на големо и мало МУС ДЕМ Рамадан ДООЕЛ 
Скопје. 

Седиште: ул.Огњен Прица бр. 5 Скопје. 
Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.25, 52.27, 52.24, 

52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 
52, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 50.10, 51.21, 51.31, 51.34, 
51, 51.23, 51.33, 51.41, 51.24, 51.64, 51.53, 51.55, 51.56, 
51.51, 51.47, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 28.40, 28.62, 28.72, 
28.73, 25.22, 25.24, 15.81/1, 37.20, 02.01, 45.22, 60.24, 
60.21, 60.22, 63.30, 15.81/2, 93.02, 63.12, 63.40, 74.84, 
74.12,65.12/3. 

Надворешен промет: надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
надворешно трговскиот промет, консигнација, коми-
сиона продажба и реекспорт, меѓународна шпеди-
ција, угостителски и туристички услуги, малограни-
чен промет со соседните земји Бугарија, Албанија и 
Грција. Управител: Зекировски Рамадан без ограни-
чување. Одговорност: Во правниот промет одговара 
со сиот свој имот. 

Од Основен суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13165/98. „ „ (4766) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 5355/99, во регистарската влошка бр. 02023178?-8-

^ 03-000, го запиша во трговскиот регистар на овој суд 
претворањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за 
производство, промет и услуги ПЕШ КОМЕРЦ 
Борис ДООЕЛ ул. Кичевска бр. 50 Скопје. 

Назив: Друштио за производство, промет и услуги 
ПЕШ КОМЕРЦ Борис ДООЕЛ. 

Скратен назив: ПЕШ КОМЕРЦ Борис ДООЕЛ. 
Седиште: ул. Кичевска бр. 50 Скоте'. 
Дејности: 15.32, 15.33, 15.81, 15.87, 20.10, 45.21/1, 

45.21/2, 45.22, 45.45, 50.10, 50.20, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15,51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 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, 51.46, 
51.47, 51.51.51.52,51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 
51.70,52.П, 52.12,52.21, 52.22, 52.23,52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 
55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 65.12/3, 72.30, 
74.12,74.20/2, 74.20/3,74.40,74.84. 

Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, реекспорт, консигнација, по-
средување, застапување, агенциски услуги на транс-
порт. малограничен промет со соседни држави. Во 
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правниот промет со трети лица друштвото истапува 
во свое име и за своја сметка. За обврските сторени 
во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. Управител: Борис Фили-
повски од Скопје, ул. Кичевска бр. 50 со лк. рег. бр. 
1097170 и МБ 0710971450013. Основачи: Борис Фили-
повски вложува 316.000,00 денари или 10.200,00 ДЕМ 
во ствари. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5355/99. „ ^ . (4767) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решение Трег. 
бр. 9507/98, во регистарската влошка бр. 02021285?-8-09-
ОДО, го запишал во трговскиот регистар на овојсуд усог-
ласувањето на Трговско друштво ЛИСЗ ТРАДЕ-Лазар 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. Ленинова бр. 79. 

Дејности: 55.23, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52. 24, 
52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 
51.23, 51.24, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.35, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 60.21, 60.23, 
60.24, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 
55.40, 55.51, 55.52, 21.21, 21.22, 21.23,21.24,21.25. 

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија 
со прехранбени стоки, надворешна трговија со непрех-
ранбени стоки. Друштвото во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврс-
ките сторени во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со сите свои средства. Лице овластено за 
застапување во внатрешниот и надворешниот промет е 
Ирена Ристеска-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9507/99. (4768) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 10858/98, во регистарската влошка бр. 020103887-6-
01-000, го запишал во трговскиот регистар на овој суд 
усогласувањето со ЗТД на Трговец поединец бутик 
МАРТИ Билјана Методија Милева ТП ул. Иван Козар-
ов бр. 31 Скопје. 

Дејности: 52.41,52.42, 52.43. 
Основач на ТП е Милева Билјана. За управител со 

неограничени овластувања се именува Милева Билјана. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своЈа сметка, за обврските сторени во 
правниот промет одговара лично со сиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10858/98. (4769) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 4846/99, во регистарската влошка бр. 020226677-3-03" 
ОсХ), го запишал во трговскиот регистар на овој суд 
претворање и усогласувањето согласно ЈТД на Тргов-
ско друштво за производство, услуги и трговија БОСА-
КОМЕРЦ Мире и Младен, ДОО увоз-извоз ул. Драгој-
ло Диндиќ бр. 17А Куманово. 

Трговско друштво за производство, услуги и тргови-
ја БОСА-КОМЕРЦ Мире и Младен ДОО увоз-извоз ул. 
Драгојло Диндиќ бр. 17А Куманово. 

Дејност: 15.8172, 15.51, 15.81, 15.11, 15.32, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 55.11, 52.12, 55.30, 55.30/2, 62.22,15. 33, 
15.91, 52.21, 52.22, 52.41, 52.42, 52.44/4, 50.10, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.41, 51.42, 51.70, 52.11, 52.12, 60.22, 60.23, 60.24, 72.20 /2, 
74.20/3, 65.12/3, 63.12, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, бесцарин-
ски продавници, малограничен промет со соседни земји. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сторе-
ни во правниот промет со трети лица друштиото одгова-
ра со целокупниот имот. 

Лица овластени за застапување се Димковски Мла-
ден и Јовановски Мире-управители со неограничени ов-
ластувања. 

Од Основен суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4846/99. 
(4770) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 6422/98, во регистарската влошка бр. 020148537-8-03-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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ООО, го запишал во трговскиот регистар на овој суд усог-
ласувањето на Трговско друштио за производство трго-
вија и услуги ВЕЛМАК Велимир ДООЕЛ увоз - извоз 
Скопје ул. Македонска преродба "бр.45 б 

Друштвото е основано со Изјава за основање на 
Друштво со ограничена одговорност од едно лице од 25. 
10.1998 година, од основачот Божиноски Велимш). 

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
20.30, 20.40, 20.51, 22.25, 36.11, 36.12, 36.14, 45.21/1, 45. 
21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 63.40, 72.30, 72.40, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 93.04, 93.05, 60.21, 60.23, 
60.24. 

Во правниот промет со трети лица, друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските презе-
мени од правниот промет со трети лица, друштвото од-
говара со сите свои средства.Јшце овластено за застапу-
вање во земјата и во надворешно трговско работење е 
Божиноски Велимир управител со неограничена одго-
ворност. Надворешна трговија со прехранбени и не-
прехранбени производи, реекспорт, меѓународен тран-
спорт на стоки и патиици. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
6422/98. (4770 

мет со трети лица друштвото истапува во свое име и за 
своја сметка, а за обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица Друштвото одговара со сите свои 
средства. 
оп ОД, Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8941/99. г (477ј) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 8016/99, во регистарската влошка бр. 020230087-8-03-
ООО, го запишал во трговскиот регистар на овој суд 
претворањето на претпријатие со ЗТД на Друштво за 
производство трговија и услуги КАЛИНКА Решат Ха-
лими ДООЕЛ Скопје, ул. Лазар Поп Трајков бр.28 Ско-
пје. 

Основач: Решат Халими од Скопје ул. Макарие 
Фрчковски бр.1. 

Влог: 166.100,00 ден. или 5.357 ДМ. 
Дејности: 15.81, 15.85, 15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30 /2, 

50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51. 41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52. И, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52. 42, 
52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30 /2, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени и не-прех-
ранбени производи, посредување, реекспорт, консигиа-
ција, застапување на странски фирми и др. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските одго-
вара со сите свои средства. Управител на друштвото е 
Решат Халими од Скопје кој ќе го прет-ставува друш-
твото и во надворешното трговско работење. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8016/99. (4772) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 8941/99, во регистарската влошка бр. ()2022695?-8-09-
ОбО, го запишал во трговскиот регистар на овој суд усог-
ласувањето на Друштио за градежништво, трговија и 
услуги МИКРОВАТ Живко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
ул. Бојмија бр.6/34. 

Содружник: Јовановски Живко од Скопје ул. Бојми-
Ј450(ЅИ ЛК' БР' 1 1 1 9 1 7 1 Г У В ? СКО"ЈЕ И 2 1 1 ( " 3 7 

Дејности: 45.21, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45. 34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.19, 51. 21, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51. 39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51. 70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 
52. 41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.72, 
52. 74,60.22,63.12,65.12/3,74.20,74.20/3. 

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување и посредувањево 
прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од кон-
сигнациони складишта, малограничен промет со Алба-
нија, Бугарија, Грција и СР Југославија. 

Управител на друштвото е: Јовановски Живко од 
Скопје, ул. Бој миј а бр. 6/34, ЕМБГ 2110937450009 и лк. 
бр. 1119171 издадена од ГУВР Скопје. Во правниот про-

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение Трег. 
бр. 5736/98, во регистарската влошка бр. 020070427-8-
03-000, го запиша во трговскиотрегистар на опој ч,уд 
усогласувањето согласно со ЗТД на Друштво за про-
изводство и трговија на големо и мало ЕРВЕС-КОМ-
ЕРЦ Елена ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. Вич 
бр. 22/2-6 Скопје. Друштвото е усогласено со изјава 
од 30.10.1998 година. 

Назив: Друштио за производство и трговија на 
големо и мало ЕРВЕС-КОМЕРЦ Елена ДООЕЛ екс-
порт-импорт Скопје. 

Седиште: Ул. Вич бр. 22/2-6 Скопје 
Единствен содружник: Заткоска Елена од Скопје, 

ул. Методија Митевски бр.6/7-8 Скопје, ЕМБ 210197 
4455100 ГУВР Скопје. 

Дејности: 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.21, 27.22, 
28.11,28.12,28.21,28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 21.22, 
21.23, 21.24, 21.25, 17.40, 17.54/2, 18.23, 18.22, 17.54, 
17.54/1, 18.21, 17.40/1, 18.24, 17.51, 15.61, 15.81, 15.85, 
15.31, 15.32, 15.33, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 
15.98/1, 37.10, 37.20, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 
01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 
02.02,45.41,45.42,45.43,45.44,45.45, 60.10,60.21, 60.23, 
60.24,63.21,71.10,71.21, 60.22, 52.11, 52.24,52.21, 52.22, 
52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 
50.40/1, 51.51, 51.57, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 50.20, 
33.20, 33.30, 28.40, 28.52, 52.74, 15.11, 15.3, 15.4, 15.5, 
15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 93.02, 93.01, 74.13, 74.14, 70.20, 
74.84. 

- Надворешно трговски промет: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. Друштвото во правни-
от промет со трети лица настапува во свое име и за 
своја сметка. 

З а обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица Друштвото одговара во висина на средствата 
вложени како основачкиот влог. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Заткоска Елена од Скопје, 
ул. Методија Митевски бр.6/7-8 Скопје, ЕМБ 21019/4 
455100-Управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
5736/98. (4762) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВЈР РЕГИСТАРОТ Н А 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

I1 
1је 11 Основниот суд Скопје !! Скопје со решение 111 

Рег.зг. бр. 3/2000 од 13.04.2000 година во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации го запиша 
следното: 

Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението на наставници по 
стручни предмети и раководни кадри од електро-техн-
ичките, машинските и сообраќајните училишта од 
Репу-блика Македонија - Скопје со седиште во Скопје 
на бул."Александар Македонскиибр.24. 

Дејноста на Здружението на наставниците неструч-
ните предмети И раководни кадри од слсктр4Нтехнн-
чките, машинските и сообраќајните училишта од Реп-
ублика Македонија е усогласување на заедничките 
потреби и интереси на училиштата, грижа за унапр-
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едување и збогатување на основната дејност на учили-
штата во согласност со заедничките интереси, коорди-
нирање, поттикнување и помагање на работата, за раз-
мена на искуства помеѓу училиштата заради подоб-
рување на организацијата на работењето планира-
њето и другите односи кои придонесуваат за подобра 
работа на вработените во училиштата и поквалит-
етно извршување на нивната основна дејност, предло-
зи и мислења за решавање на проблемите кои се јавув-
аат при вршење на дејноста и изнаоѓање на заеднички 
решенија за други потреби и интереси. 

Со денот на запишувањето во регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации Здружението на настав-
ниците по стручни предмети и раководните кадри од 
електротехничките, машинските и сообраќајните учи-
лишта од Републка Македонија се стекнува со својство 
на правно лице. 
Од Основниот суд Скопје I -Скопје. (15801) 

Со решение Згф.бр. 16/2000 од 16.03.2000 година, 
во регистарот на Здруженија на граѓани к фондации 
што се води при Основениот суд во Штип под реден 
бр. 16 за 2000 година се запишува Унија за култура на 
Власите - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Вини-
.чка"бр. 18 во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16658) 

Со решение Згф.бр. 3/2000 од 16.03.200^ година 
во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден бр.з 
за 2000 година се запишува, Фудбалски клуб Серта -
Лесковица 

Седиштето на здружението се наоѓа во село Леско-
вица, општина Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16659) 

Со решение Згф.бр. 19/2000 од 29.03.2000 година 
во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден 
бр. 19 за 2000 година се запишува Фудбалски клуб 
мДрводекор"од с. Стар Караорман. 

Седиштето на здружението се наоѓа во с. Стар 
Караорман, а здружението ќе дејствува на територи-
јата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16660) 

Со решение Згф.бр. 22/2000 од 03.04.2000 година 
во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден 
бр.22 за 2000 година се запишува, хуманитарното 
здружение на "Млади Роми"-Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Михај л о 
Апостолски"бр. 5, во Штип, а здружението ќе дејствува 
на територијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16661) 

Со решение Згф.бр. 20/2000 од 29.03.2000 година 
во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
што се води при Основниот суд во Штип под реден 
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бр.20 за 2000 година се запишува Унија на незгри-
жените жени Опстанок од Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Брегал-
н и ч к а ' ^ . 14 во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16662). 

Основниот суд во Гевгелија, со решение Зг.бр. 39/99 
од 29.03.2000 година го запиша во Регистарот на здру-
женија на граѓани што се води при овој суд Радиоама-
терскиот клуб "Никола Тесла" од Гевгелија. 

Седиштето на здружението е на ул. "Панде Дуганов" 
бр. 20 во Гевгелија. 

Иницијатори за основање се Ѓорѓе Андонов, Благој 
Љатев, Венци Ристов, Тони Трајков и Златко Андо-
нов, сите од Гевгелија. 

Основната дејност на здружението е ширење и попу-
ларизација на радиоаматерството, поттикнување, раз-
вој и јакнење на интересот кај децата и возрасните за 
активно занимавање со електроника, радио и телеко-
муникации, техничко воспитување, образование и ос-
пособување на членовите за практична примена на 
електрониката, радио и телекомуникациите и др. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Златко Андонов од Гевгелија. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (17637) 

Основниот суд во Тетово, со решение РЕГ.ЗГФ бр. 
14/2000 од 19.04.2000 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 14/2000, се запишува здружението на 
граѓани Фудбалски клуб "ШКУМБИНИ", со скратено 
име ФК "ШКУМБИНИ", со седиште во Тетово, во 
просториите на МЗ Тетекс. 

II. Работата и активноста на Фудбалскиот клуб ќе се 
однесува на омасовување на фудбалскиот спорт, учест-
во во организиран систем на натпревари, ангажирање 
на младите на спортски план и вршење на други спорт-
ски активности. 

Подрачјето на организација и дејствување на клубот 
е подрачјето на општина Тетово. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на прав-
но лице и може да почне со работа од 19.04.2000 годи-
на. 

Од Основниот суд ѕс Тетово. (\ 7643) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение П.РЕТ. 
ЗГ.бр. 17/2000 од 28.03.2000 година во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша следно-
то: 

Се усвојува предлогот на Фудбалски клуб "МАРИ-
НО" од с.Марино - Скопје. 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Фудбалски клуб "МАРИНО" од 
с.Марино, Скопје, со скратен назив ФК "МАРИНО" од 
с.Марино - Скопје. 

Дејноста на Фудбалскиот клуб "МАРИНО" е. учест-
во во организираниот систем на натпревари и првен-
ства од страна на ФСМ, поттикнување, омасовување и 
унапредување, односно развој на фудбалскиот спорт и 
организирање активности во таа насока, развивање на 
фудбалски активности на децата и младината и ама-
терските и професионалните фудбалери, унапредува-
ње на фудбалскиот спорт, а особено на резултатите на 
клубот и учество, напредување во сите степени на нат-
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преварувањето во организација на ФСМ, спроведува-
ње на донесените програми за развој на фудбалот во 
рамките на клубот и соодветните програми на фудбал-
ските сојузи: унапредување на стручната работа и усо-
вршување на стручните кадри, развивање соработка со 
други фудбалски клубови во рамките на сојузите, орга-
низирање фудбалски турнири во согласност со пропи-
сите на ФСМ, законите и другите прописи, извршува-
ње на други работи во согласност со овој статут и ак-
тите на ФСМ и ОФС 

Со денот на запишувањето во Регистарот на Фудбал-
скиот клуб "МАРИНО" од с.Марино, Скопје, се стек-
нува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16862) 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 17/2000 
година, се запишува Здружение на граѓани Џудо клуб 
"Чегране" с.Чегране, кој клуб го застапуваат и прет-
ставуваат Емши Ејупи претседател на клубот и Хабил 
Илјази член на Извршен одбор, двајцата од с.Чегране, 
со седиште на клубот во општина Чегране, с.Чегране. 

II. Цели и задачи на Џудо клубот "Чегране" како 
здружение ќе се однесува на поттикнување и омасову-
вање, развој и унапредување, координирање и ускладу-
вање на програмските активности на џудо спортот и 
клубот, создавање на услови за поуспешно презенти-
рање на квалитетот, развивање и усовршување на си-
стемот на натпревари, водење грижа за одржување и 
користење на објектите во кои ги извршува своите 
задачи, грижа и унапредување на здравствената зашти-
та на џудистите и други дејности, цели и задачи во 
согласност со Законот и прописите. 

Од Основниот суд во Гостивар. (17117) 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 16/2000 
година, се запишува Здружение на граѓани за добро-
творно-хуманитарна активности и граѓанска иниција-
тива "ДЕНИЦА" Гостивар, со седиште во Гостивар, 
ул. "Борис Кидрич" бб, кое го застанува неговиот 
претседател Јовчески Марјан. 

П. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат во преземање на активности и мерки насоче-
ни кон унапредување и зачувување на здравјето на чо-
векот, целосно прифаќање на хендикепираните лично-
сти со нивната психофизичка структура и дијагноза, 
сузбивање на наркоманијата, алкохолизмот, никоти-
низмот и сите други асоцијални и патолошки појави. 

Од Основниот суд во Гостивар. (17119) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд Скопје II - Скопје,објавува дека со 
решение на овој суд IV Ст.бр.50/99 од 23.03.2000 година 
се отвора стечајна постапка над должникот "Црвена 
Вода Комсрц"ДОО Скопје,со седиште на ул."Дижо-
нска 5" бр. 16, со жиро сметка бр. 40100-601-323950 и 
истата не сс спроведува. 

Отворената стечајна постапка над должникот "Црве-
на Вода Комерц"ДОО Скопје, со седиште на ул. "Ди-
жонска 5" бр 16, со жиро сметка бр 40100-601-32950 се 
заклучува 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од трговскиот регистар кој се води во Основ-
ниот суд Скопје I -Скопје. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (16348) 

Основниот суд Скопје I - Скопје,објавува дека со 
решение 1.Ст.бр.23/2000 година, од 18.04.2000 година, е 
отворена стечајна постапка над предлагачот Друштво 
со ограничена одговорност за градежништво и промет 
"Весна-95" П.О увоз-извоз, с.Вучидол, ул. "16" бр. 5-а, и 
жиро сметка 40120-601-348953 и срег.влошка 
1-63122-0-0-0,истата не се спроведува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од Трговскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16560) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение Ст.бр. 13/1999 година,од 03.03.2000 година, от-
ворената стечајната постапка од 14.04.1999 година, над 
должникот П."Асиба сервисен центар М"ДОО, Скопје 
со седиште на ул."Никола Парапунов" бб и жиро смет-
ка 40120-601-68557, се заклучува. 

Се задолжува стечајниот управник на должникот да 
врши надзор врз спроведувањето на стечајниот план. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16451) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со 
решение Ш.Ст.бр.46/1999 година,од 28.03.2000 година, 
предлогот поднесен од Народна банка на Република 
Македонија за отворање стечајна постапка над долж-
никот "Штедилница Унипроком"АД - Скопје се ува-
жува. 

Се отвора стечајна постапка над должникот "Ште-
дилница Унипроком" АД Скопје, ул. "Перо Наков" бб, 
со жиро сметка 40100-625-1188. 

За стечаен управник се определува Душко Тодевски 
од Скопје ул."Беровска"бр.2-2/15,телефон 526-250. 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од 
објавувањето на решението во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" и на огласната табла на судот да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот упра-
вник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни пр-
ава на подвижни предмети и права на должникот како 
и доверители кои имаат разлачни права на недви-
жности на должникот во рок од 30 дена да ги пријават 
своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите 
обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник. 

Се закажува рочиште за испитување и утврдување 
на пријавените побарувања за 23.05.2000 година, во 
10.00 часот, во барака 4, соба број 5 при овој суд. 

Жалбата поднесена против ова решение не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (16648) 

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.97/00 од 
14.04 2000 година, над ПП"Граиште -Промет" од село 
Граиште.,Де мир Хисар,со дејност на трговија, со жиро 
сметка 40301-601-45912, при ЗПП Филијала Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основнот суд во Битола. (16649) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд ' 
во Струмица под Ст бр.35/2000 година, од 05.04.2000 
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година ,е отворена стечајна постапка над должникот 
ИТ "Џорџ" од Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот,за што 
и се заклучува 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението,горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатијата 

Од Основен суд во Струмица. (16650) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст бр 61/2000 година од 05 04 2000 
година е отворена стечајна постапка над должникот 
Трговец поединец, Малчев Јанко Горѓи од село Чанак-
лија ,општина Василево, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, поради 
што и се заклучи 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горе-
наведеното решение преку Основниот суд во Струм-
ица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на решението во "Службен 
весник на Република Македонија". 
По правосилниста на решението горенаведеното прет-
пријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија. 

Од Основниот суд во Струмица (16651) 

Основниот суд во Струмица со решение Ст.бр. 
42/2000 од 13 04 2000 година, отвори стечајна постапка 
над должникот ДОО"Метало Струмица"од Струмица 
со седиште на ул "Гоце Делчев "бр 117, со ^киро сметка 
бр 41300-601-20605 при ЗПП Струмица 

За стечаен судија е определена судијата Викторија 
Кировска -судија на Основниот суд во Струмица, член 
на стечајниот совет 

За стечаен управник се определува Парталов Кирил 
од Струмица со стан на ул."Мито Хаџивасилев Јасмин" 
бр 71 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена, од 
денот на објавувањето на решението ви "Службен вес-
ник на Република Македонија" да ги пријават своите 
побарувања кај стечајниот управник на адреса ДОО-
"Метало Струмица" со седиште во Струмица 

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, да ги 
пријават своите разлачни права на подвижни предмети 
и права на должникот како и доверителите кои имаат 
разлачни права на недвижности кај должникот кои не 
се запишани во јавните книги, во рок од 15 дена од 
објавувањето на решението во "Службен весник на 
Република Македонија". 
Се повикуваат должниковите должници своите обвр-
ски да ги исполнуваат кај привремениот стечаен упра-
вник 

Се закажува рочиште на Собир на доверители испи-
тување и утврдување на пријавените побарувања, и 
рочиште на Собрание на доверители, на кое врз основа 
на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе 
одлучуваат за натамошниот тек на постапката, која ќе 
се одржи на ден 30 05 2000 година во 11.00 часот во 
Основниот суд во Струмица 

Од Основниот суд во Струмица (16652) 

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение 
Ст бр.95/2000 година, од 12.04.2000 година, е отворена 
стечајна постапка над Приватиото претпријатие за пр-
евоз на стоки, трговија и услуги "Кузмановски" извоз-
увоз Битола, бул "1-ви Мај" бр.34,транспортиа дејност, 
жиро сметка 40300-601-20103 при ЗПП Битола, не Ја 
спроведе и Ја заклучи 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од Трговскиот регистар кој го води ОВОЈ суд 

Од Основниот суд во Битола. (16655) 

Основниот суд во Битола,објавува дека со решение 
Ст бр. 101/2000 година, од 13.04 2000 година, е отворена 
стечајна постапка над Приватиото претпријатие за 
трговија и услуги на големо и мало извоз-увоз"М и 
А2" Битола, ул "Сава Ковачевиќ" бр.59 а,со услужна 
дејност, при ЗПП Битола, не ја спроведе и ја заклучи. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од Трговскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд во Битола. (16656) 

Основниот суд во Битола,објавува дека со решение 
Ст.бр.91/2000 година, од 14 04 2000 година, е отворена 
стечајна постапка над Приватното претиријатие за 
проиводство,трговија и услуги на големо и мало извоз-
увоз"Шумак"Битола,ул "Партизанска"бр20/12, со деЈН-
осг-трговија,со жиро сметка 40300-601-27952, при ЗПП 
Битола, не ја спроведе и ја заклучи 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од Трговскиот регистар кој го води овој суд 

Од Основниот суд во Битола. (16653) 

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение 
Ст.бр 54/2000 година, од 14 04.2000 година, е отворена 
стечајна постапка над Трговец поединец за услуги 
Благојче Методија СТОЈКОВСКИ "Амико" ОД Битола, 
ул."Ј Крчовски"бр 8, со деЈНост-забавии игри,со жиро 
сметка 40300-601-88004, при ЗПП Битола, не Ја 
спроведе и ја заклучи 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од Трговскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд во Битола. (16654) 

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение 
СТ.бр77/2000 година, од 17 04.2000 година, е отворена 
стечајна постапка над Приватното претаријатие "Бук-
инеш-комерц"од Битола, ул."Крагуевац" бр2,со деј-
ност-трговија,со жиро сметка 40300-601-28026, при 
ЗПП Битола, не ја спроведе и ја заклучи. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од Трговскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд во Битола. (16657) 

Основниот суд во Кичево со решение Ст.бр.3/2000 
од 25.02.2000 година,отвори стечајна постапка над 
должникот, Претпријатие за промет и услуги "Бигор" 
од Кичево, но истата не се спроведува 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Претпријатие за промет и услуги "ВИгор"на 
ул "11Октомври"бр.11 поради немање на средства, 
согласно член 64 ст 1 од Законот за стечај 

Од Основниот суд во Кичево (16675) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст бр 55/2000 
од 11.04 2000 година, отвори стечајна постапка спрема 
должникот Приватно претпријатие за производство, 
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услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз "Весела 
Долина" Прилеп ПО, со седиште на ул. "Мице Козар" 
бб, запишан во регистарска влошка 1-9087 во Окруж-
ниот стопански суд во Битола, со предмет на работење 
производство на кожни обувки, со жиро сметка 41100-
601-24261 во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спрове-
дува,,но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (16987) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 42/2000 
од 14.04.2000 година, отвори стечајна постапка спрема 
должникот Приватно претпријатие за производство, 
услуги, трговија на големо и мало увоз-извоз "Сани-
центро" П.О. Прилеп, со седиште на ул. "Стојан Јоне-
ски" бр. 2, запишан во регистарска влошка 1-13296 на 
Окружен стопански суд во Битола, со дејност трговија 
на мало со текстил и конфекција, со жиро сметка 
41100-60135155 во ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка спрема должникот не се спрове-
дува, но се заклучува поради немање на имот. 

Од Основниот суд во Прилеп. (16988) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст.бр. 65/2000 од 17.04.2000 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТУ "Јан-
ком" од Струмица, но е одлучено истата да не се спро-
ведува поради немање имот на должникот, заради што 
и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (16989) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст.бр. 60/2000 од 04.04.2000 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ 
"ГРИЛ" ДОО увоз-извоз од Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (16990) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст.бр. 37/2000 од 05.04.2000 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ТП "Мит-
ко Аврамов" од с.Секирник, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот, 
заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (16991) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст.бр. 58/2000 од 12.04.2000 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ППС 
"Диан" од Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање их^от на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (16992) 

Со решение на Основниот суд во Велес, СТ.бр. 4/2000 
од 21.03.2000 година, се отвора стечајна постапка над 
должниот Претпријатие за трговија и услуги "Санио" 
извоз-увоз ДОО Велес, со седиште на ул. "Јовче Чу-
чук" бр. 57, со жиро сметка бр. 41600-601-38900, С.Рег. 
бр. 7937/93, бр. на регистарска влошка 1-38104-0-0-0, и 
истата не се спроведува, и се заклучува. 

По правосилноста на решението, должникот да се 
брише од регистарот што се води во Основниот суд 
Скопје I - Скопје. 

Примерок од решението да се достави до Основниот 
суд Скопје I - Скопје, до катастар и други органи во 
кои се запишани правата од индустриска сопственост, 
заради запишување во јавни книги. 

Жалбата поднесена против решението не го задржу-
ва извршувањето на решението. 

Од Основниот суд во Велес. (16993) 

Основниот суд во Кичево, со решение СТ.бр. 18/2000 
од 07.04.2000 година отвори стечајна постапка на дол-
жникот ПППУ "Уником" со Џ.О. Кичево, ул. "Живко 
Туфекџиоски" бр. 15, и истата не се спроведува поради 
немање на средства за стечајна маса и се заклучува 
стечајната постапка на должникот согласно чл.64 ст.1 
од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. (17110) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со ре-
шение Н.Ст.бр. 30/2000 од 18.04.2000 година, отворена 
е стечајна постапка над должникот. Претпријатие за 
трговија на големо и мало /'ИЛКОМЕРЦ" увоз-извоз 
ЦО од Скопје, со седиште ка ул. "Пржино" бр. 7/1 и 
жиро сметка бр. 40100-601-105095, истата не се спрове-
дува и се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се из-
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17003) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 38/99 од 21.04.2000 година, привремено се за-
пира стечајната постапка над ЗПТП "Пепелиште" 
с.Пепелиште - Неготино за период од 12 месеци од 
правосилноста на ова решение. 

ЗПТП "Пепелиште" с.Пепелиште, продолжува со 
работа. 

Одборот на доверители веднаш да формира Управен 
одбор како орган на управување на претпријатието и 
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ги определи лицата на кои им го доверува организира-
њето и застапувањето на претпријатието - должник. 

Управниот одбор во рок од 60 дена да донесе Про-
грама за финансиска и сопственичка трансформација и 
ја достави до Судот за определување на рочишта за 
прифаќање на Програмата. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (17694) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 34/2000 
од 20.03.2000 година, отвори стечајна постапка спрема 
должникот Трговско друштво за производство, трго-
вија и услуги Вера Босилкоска "Лале Мароко" увоз-
извоз ДООЕЛ, Витолиште, запишан во регистарска 
влошка 010016187-8-01-000 во Основниот суд во Бито-
ла, со претежна дејност производство на леб и печива 
во свежа состојба, со жиро сметка 41100-601-42237 во 
ЗПП - Прилеп. 

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучу-
ва, бидејќи е отворена поради престојна неизбежна не-
ликвидност. 

Имотот на должникот - основни средства возило 
марка Опел, тип Рекорд, со рег.бр. БТ 262-БА и опре-
ма за лекара се пренесува на основачот Вера Босилко-
ска од Битола, ул. "Солунска" бр. 156. 

Од Основниот суд во Прилеп. (17647) 

Основниот суд во Кичево, со решение Ст.бр. 75/99 од 
20.04.2000 година, отвори стечајна постапка над долж-
никот Трговец поединец за угостителство, сендвичара 
"Раки" Сејдини Амит Љутвије, ТП Кичево, ул. "Гоце 
Делчев" бб и истата не се спроведува поради немање 
на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната 
постапка на должникот согласно чл.64 ст.1 од Законот 
за стечај. . 

Од Основниот суд во Кичево. (17649) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст.бр. 69/2000 од 20.04.2000 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот Д П УТ 
"Боки-комерц" ДООЕЛ од Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение преку Основниот суд ве Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (17651) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица, под Ст.бр. 30/2000 од 10.04.2000 година, е 
отворена стечајна постапка над должникот ТП "Ино-
шпед" од с.Василево, но е одлучена да истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горена-
веденото решение преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на решението во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија 

Од Основниот суд во С трумица. (17655) 

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 20/00 
од 21.04.2000 година констатира дека стечајниот управ-
ник на стечајниот должник АД Холдинг "Фринко" 
ДОО "Фрижидери за домаќинство" во стечај - Битола, 
но претходна дозвола на одборот на доверители во со-
став: Агенција на РМ за санација на банки - Скопје, 
Стопанска банка АД - Скопје, АД за телекомуника-
ции, "Македонски телекомуникации" - Скопје, Стопан-
ска банка АД - Битола, ЈП "Електростопанство на Ма-
кедонија" - Скопје, ЈКП "Водовод" - Битола и Нечов-
ски Кире - претставник на вработените, одлучи да го 
затвори и ликвидира деловниот потфат (претпријатие-
то) на должникот. 

Од Основниот суд во Битола. (18044) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Се заклучува ликвидациона постапка "над Издавач-
ката, новинска трговска агенција "ИНТЕА-ПРЕС" ц.о. 
увоз-извоз од Скопје, со седиште на ул. "Владимир 
Комаров" бр. 16/3/14 и жиро сметка бр. 40100-603-
18470, отворена со решение Л.бр. 432/99 од 06.04.1999 
година на овој суд. 

По правосилноста на ова решение ликвидациониот 
должник да се брише од судскиот регистар при овој 
суд. 

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка 
на должникот да се уплатат на основачот од Скопје, 
Киковиќ Желимир ул. "Владимир Комаров" бр. 
16/3/14. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (16674) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1625/2000 од 27.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "ТЕР-
МОМАК" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, бул. "АВНОЈ" 
бр. 28/13 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-338292. 

За ликвидатор се определува лицето Бубаќевска 
Сузана од Скопје, ул. "Козле 2" бр. 38. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (16678) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1503/2000 од 22.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "НИРВАНА КОМЕ-
РЦ" увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. "Алексо Демниевски 
27" бр. 1-а од Скопје, со жиро сметка 40120-601-379960. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7. 

Се повикуваат доверителите на должникот да' ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (16884) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1529/2000 од 13.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско друштво за производство, трговија и услуги 
"ВАТА-ЕКСИМ" Шаип ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, 
бул. "Македонска Косовска Бригада" бр. 24/4 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-348584. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Божи-
новски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (16885) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1562/2000 од 14.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "ТОБАКО 
КОМПАНИ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Поп Богомил" бр. 2-а од Скопје, со жиро сметка 
40120-601-372954. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 63-2-7. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (16886) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1474/2000 од 21.02.2000 годи-
на е отворена лпквидацпона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "ПЛА-
СТИНГ-ПРОМЕТ 1" ц.о. експорт-импорт од Скопје, 
ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 21/9 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-78807. 

,За ликвидатор се определува лицето Југослав Нико-
ловски од Скопје, ул. "Кеј 13 Ноември" бр. 3/1-2. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (16970) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1379/2000 од 22.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Трговско претпријатие "ГАМА ТРЕЈД" д.о.о. од Скоп-
је, ул. "Волгоградска" бр. 1/9 од Скопје, со жиро смет-
ка 40120-601-94979. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (16973) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1512/2000 од 20.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за угостителство и трговија "3 ММ" Павле и 
др. д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "С.Ковачевиќ" бр. 
37-б од Скопје, со жиро сметка 40100-601-427805. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (16974) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр 367/99 од 16.02.2000 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатието за проектирање, развој и информати-
ка "ЛАДИНСКИ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. 
"Никола Вапцаров" бр. 15/2-3 од Скопје. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (16975) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1408/2000 од 17.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија и услуги на големо ,и мало 
"ЕЛЕНЕ-КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, 
ул. "Малешевска" бр. 18-а од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-233650. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4: 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (16976) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1347/99 од 16.02.2000 година 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за меѓународен транспорт и шпедиција, 
внатрешен и надворешен промет "М.АЛФА ТРЕЈД" 
д.о.о. од Скопје, ул. "Мито Хаџи Василев" бр. 26, од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-224527. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (16977) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1583/2000 од 21.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт и услуги "ВЕЛР' д.о.о. 
увоз-извоз од Скопје, ул. "396" бр. 19 од Скопје, со жи-
ро сметка 40100-601-349597. 

За ликвидатор се определува лицето Николина 
Стојановска - Бојковска од Скопје, ул. "400" бр. 6. 

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

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

Од Основниот суд Скс/пје -1 - Скопје. (17277) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1595/2000 од 15.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "СИЛВЕР" 
ц.о. експорт-импорт од Куманово, ул. "Доне Божинов" 
бр. 30/3 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-40921. 

За ликвидатор се определува лицето Јане Цветков-
ски од Куманово, ул. "Теофан Економов" бр. 30. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 

дена, а најдоциа во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (17341) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1371/2000 од 09.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за посредување, промет и услуги "ББ-
ПРОМЕТ" од Куманово, ул. "Теофан Економов" бр. 19 
од Куманово, со жиро сметка 40900-601-4382. 

За ликвидатор се определува лицето Јане Цветков-
ски од Куманово, ул "Теофан Економов" бр. 19. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (17342) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1494/2000 од 02.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, угостителство и туризам 
"АРИ-ТУРС" п.о. од Куманово, ул. "Димитрија Туцо-
виќ" бр. 8 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-
13913. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (17372) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1496/2000 од 03.03.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство^ трговија и услуги 
"ЗОГО" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Товарник" бр. 
24 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-312838. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (17373) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1395/2000 од 22.02.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет 



27 април 2000 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр 33-Стр. 1933 

"ДОБОК" ц.о. од СкопЈе, ул "Благоја Гаја" бр. 41 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-23948 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски од Скопје, ул "Крсте Мисирков" бр 9/10. 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (17374) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на ОВОЈ суд Л бр 1614/2000 од 21 03 2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за угостителство и промет "ЧОЧЕ" 
д о о од Скопје, ул. "Вуковарска" бр. 11/1-3 од Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-285058 

За ликвидатор се определува лицето Илија Мирчев-
ски од Скопје, ул "12-та Ударна бригада" бр. 38-а 

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

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (17564) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л бр. 1646/2000 од 05 04.2000 годи-
на е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за производство, трговија и услуги "СПАЈС-
КОМПАНИ" Бранкица ДООЕЛ, увоз-извоз од Скопје, 
ул "Ѓорче Петров" бр Б1, лок 10 од Скопје, со жиро 
сметка 40120-601-413509 

За ликвидатор се определува лицето Георгиевска 
Бранкица од Скопје. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите пооарувања во рок од Ј1Ј дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава 

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

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје (17699) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Се продава 79/93 идеален дел од недвижен имот 
постоен на КП бр.264/1, м.е. "Варница", култура нива, 
класа4, со површина 7977 м2 во КО Радишан^соп-
ственост на Попадиновски Јован, за цена од Њ.ишѕл) 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Светлана Лазаревиќ, ул. "Костурска" бр 
18/5-1, Општина Чаир, Скопје (15727) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 376/25, 
план 3, скица 9, м.е. "Црквиште", нива, класа 3, со по-
вршина 960 м2 во КО Волково, сопственост на Васи-
лије Тошевски од Скопје според П Л бр 2473 за цена 
од 320,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул."Ѓорче Петров" бр. 10 а, 
локал 2, Скопје. ^ ^ ^ ^ ^ ^ (15898) 

Се продава недвижен имот на КП бр. 5262, повр-
шина од 315 м2 и КП бр. 5265 со површина од 681 м2, 
сите во КО Кучевиште, сопственост на Рајовски Рат-
ко, за цена од 110 денари за м2 за КП бр. 5265 и 100 де-
нари за м2 за КП бр. 5262. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ленка Панчевска, Општина Чаир, Скопје 

(15908) 

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 
610/1, план 4, скица 11 во м.е. "Кременјарник" со повр-
шина од 360 м2, во ПЛ бр. 1834 за КО Волково, соп-
ственост на Славчо Тортески од Скопје, по цена од 
100 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Папазов, ул. "Ѓорче Петров" бр.22, 
Скопје. (15911) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1033, 
план 22, скица 254, м.е. "Бал", нива класа 7, со повр-
шина 5196 м% КП бр. 1034, план 21, скица 353, мв 
"Бал", шума класа 4, со површина 1659 м2, заведени во 
ПЛ бр. 36 за КО Белановце, сопственост на Зендели 
Зендел Селим од Белановце, Куманово, за цена од 
15О.ООО денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1а, 
Куманово. - - (15943) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр 20, 
план 3, скица 2, м в. "Беадинска Утрина", култура шу-
ма, класа 4, со површина 10753 м2, заведени во ПЛ бр 
191 за КО Љубодраг, сопственост на Рамани Имера 
Сабри, с Черкези, Куманово за цена од 10 000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство 
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Изјавите за прифаќате на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул. "11 Октомври" бр. 1а, 
Куманово (15947) 

Се продава земјоделско земјиште нива 2/7 две иде-
ални седмини од КП бр. 2046, м.е. "Леске", класа 4, со 
површина 5022 м2 и ливада 5 класа во површина од 
1000 м2, план Ул бр. 1103-986/1 од 17.03.2000 година 
опишана во П Л бр. 1184 на КО Доброште, сопстве-
ност на Елмази Мустафов Абдулаќим од с.Доброште 
за цена од 209.430,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, 
Тетово. (16001) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино 
вон, седум идеални десетини од КП бр. 1112, м.е. "Рат-
кин дол" интензивно лозје, со површина од 3785 м2, во 
КО Неготино вон седум идеални десетини од КП бр. 
1112 во м.в. "Раткин дол" нива со површина од 9738 м2 

во КО Неготино вон, сопственост на Митров Никола, 
ул. "4 Јули" бр. 26, Неготино, за цена од 1/1.390,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело, ул."Маршал Тито" бр. 138, 
Неготино. (16003) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1554, 
план 006, скица 066, м.е. "Бубаќиште", кат.култура 
11000, кат.класа 3, во површина 480 м2, евидентирано 
во ИЈ1 бр. 152, за КО Росоман, издаден од РГУ Одде-
ление за премер и катастар Кавадарци, сопственост на 
Младеновиќ Михаило, ул. "11 Октомври" бр. 65, Росо-
ман, за цена од 24.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се, изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

главите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Нушка Стојаноска, ул."ЈНА" бр. 45, 
Кавадарци (16006) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 573, во 
м.а. "Село", нива класа 2, со површина 6660 м5, КП бр. 
580, во м.е. "Село", шума класа 3, со површина 285 м2, 
КП бр. 581, во м.в. "Село", нива класа 2, со површина 
2555 м2, или вкупно 9500 м2, сите во КО Драслајца по 
ПЛ бр. 360, сопственост на Дајковски Дуков Тихомир, 
ул. "Борис Кидрич", Охрид, за цена од 500.000,00 дена-
р и ^ 

1. Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Сашо Ѓурчиноски, ул."Плоштад на Рево-
луција" бб. Струга. ^ ^ ^ ^ (16010) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 829/7, 
план 5, скица 13, м.е. "Маслинка", култура нива, класа 
3, во површина од 989 м2, заведен во П Л бр. 416 за КО 

Тромеѓа сопственост на Стојковски Славе, ул. "Кос. 
Бригади" бр. 5, Куманово, КП бр. 949, план 5, скица 8, 
на м.е. "Ветерна Воденица", култура шума, класа 3, 
со површина од 2835 м2, КП бр. 956, план 5, скица 8, 
м.е. "Ветерна Воденица", култура пасиште, класа 4, 
површина од 631 м2, КП бр. 951, план 5, скица 8, м.е. 
"Ветерна Воденица", култура нива, класа 5, површина 
од 41223 м2, заведени во ПЛ бр. 172 за КО Тромеѓа, со-
пственост на Бајдевска Милка, ул. "Абрашевиќ" бр. 6, 
Куманово, Ивановски Светислав, ул. "11 Октомври" 
бр. бб 1/1, Куманово, Ивановски Драган, ул. "ЈНА" бр. 
4, Куманово, Станојковски Китан, с.Тромеѓа, Кумано-
во, Стојковска Веселка, ул. "Кос.Бригада" бр. 5, Ку-
маново, за цена од 300.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул."И Октомври" бр. 1а, 
Куманово. (16015) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 88, 
план 1, скица 1, м.е "Сланиште", култура нива, класа 
6, во површина од 3468 м2, КП бр. 1039, план 6, скица 
2, на м.е. "Сланиште", култура нива, класа 4, со повр-
шина од 2042 м2, КП бр.1040, план 6, скица 2, м.е. " О г -
ниште", култура нива, класа 4, површина од 2202 м2, 
заведени во ПЛ бр. 447 за КО Табановце, Куманово, 
сопственост на Джафери Наджипа Рабит с.Лојане, Ку-

, маново, за цена од 200.000,00 денари. 
Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул." 11 Октомври" бр. 1а, 
Куманово. ' (16017) 

Се продава земјоделско земјиште 1/2 (една идеал-
на половина) на КП бр. 468/3, м.в. "Гладница", нива, 
класа 4, во површина од 7001 м2, опишано во ПЛ бр. 
876 на КО Боговиње, сопственост на Ајредини Сефер 
Гајур, од с.Боговиње, Тетово, за цена од 150.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

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

^ ^ ^ (16019) 

Се продава земјоделско земјиште 1/2 (една идеал-
на половина) на КП бр. 4934, м.е. "Чардак", пасиште, 
класа 6, во површина од 1890 м2, опишано во ПЛ бр. 
3351 ка КО Тетово, сопственост на Сулејмани Мед 
Илмиасан од с.Гајре, Тетово, за цена од 40.000,00 дена-
ри 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

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

^ ^ ^ (16022) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1571/1, 
м.в. "Полези", нива, класа 4, во површина од 2763 м2. 
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опишано во ПЛ бр. 659 на КО Црнилиште, сопстве-
ност на Мусоски Мустафа од ^Црнилиште, за цена од 
60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул."Андон Славејко" бр. 8, 
Прилеп. ^ ^ ^ ^ ' (16023) 

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 
3295, м.в. "Тополка", класа 2, во површина од 4747 м , 
заведена во ИЛ бр. 4058 за КО Варош, сопственост на 
Тодороски Димитрија Јане, ул. "Егејска" бр. 3 за цена 
од 90.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски, ул."Сотка Ѓорѓиоски" 
бб, Прилеп. „ (16027) 

Се продава 2/6 идеален дел од земјоделско земјиш-
те на КП бр. 637, план 7, скица 10, м.е. "Бела земја", 
нива, класа 4, во површина.од 4580 м2 и нина на КП бр. 
637, класа 3, површина од 5600 м2, во КО Мралино, 
сопственост на Цветковиќ Петко од с.Мралино, Скоп-
је, цена од 2.5 германски марки од м2 во денарска про-
тиввредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул."Јани Лукровски" бб, 
општина Г.Баба, С к о п ј е ^ ^ ^ ^ (16087) 

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 
3518, КО Мирковци, план 015, скица 032, м.в. "Голи-
ово", во површина од 2659 м2, сопственост на Стојко 
Мучиќ од с.Мирковци, Скопје, за цена од 345.670,00 
денари. 

Се ч повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште гоаничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го Јубат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Зорица Пулејкова, ул. "К.Ј.Питу" бр. 15, 
ТЦ Скопјанка, С к о п ј е . ^ ^ ^ (16351) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Теово и 
тоа: култура шума, класа 5, површина од 4000 м2, КП 
бр. 2, план 60; култура нива, класа 8, површина од 8000 
М5, КП бр. 2, план 60; култура пасиште, класа 6, повр-
шина од 5000 м2, КП бр. 2, план 60, м.в."Божано ни-
ва"; култура нива, класа 3, површина од 100 м2, КП бр. 
10, план 20, м.е. "Село"; култура нива, класа 7, повр-
шина од 100 м2, КП бр. 11, план 21, м.е. "Село"; култу-
ра неплодно, површина од 300 м2, КП бр. И, план 21, 
м.е. "Село"; култура нива, класа 7, површина од 1000 
м2, КП бр. 11, план 21, м.е. "Село"; култура лозје, кла-
са 4, површина од 300 м2, КП бр. 12, план 22, м.е. "Пет-
ков Кладенец"; култура нива, класа 7, површина од 
2000 м2, КП бр. 16, план 41, м.е. "Космати рид"; култу-
ра неплодно, површина од 600 м2, КП бр. 16, план 41, 
м.е. "Космати рид"; култура пасиште, класа 5, повр-
шина од 1000 м , КП бр.16, план 41, м.в."Космати рид"; 

култура нива, класа 5, површина од 1900 м2, КП бр. 22, 
план 55, м.е. "Чемерон"; култура нива, класа 7, повр-
шина од 2700 м2, КП бр. 30, план 41, м.е. "Космати 
рид"; култура нива, класа 8, површина од 2000 м2, КП 
бр. 41, план 32, м.е. "Синаник"; култура пасиште, кла-
са 6, површина од 3000 м2, КП бр. 41, план 32, м.е. "Си-
паник"; култура нина, класа 8, површина од 5600 м2, 
КП бр. 45, план 34, м.е. "Желковец"; култура пасиште, 
класа 6, површина од 4100 м2, КП бр. 46, план 7, м.в. 
"Орешка нива"; култура пасиште, класа 6, површина 
од 1100 м2, КП бр. 48, план 7, м.е. "Орешка нина ; кул-
тура неплодно, површина од 500 м2, ЌП бр. 58, план 41, 
м.е. "Космати рид , култура нина, класа 8, површина 
од 4000 м2, КП бр. 58, план 41, м.е. "Космати рид ; кул-
тура нива, класа 6, површина од 500 м2, КП бр. 73, пл-
ан 55, м.в. "Белеска воденица"; култура нива, класа 4, 
површина од 2000 м2, КП бр. 78, план 29, м.е. "Кироска 
воденица"; култура пасиште, класа 5, површина од 
1600 м2, КП бр. 93, план 41, м.е. "Космати рид"; култу-
ра нива, класа 7, површина од 10000 м2, КП бр. 93, 
план 41, м.в. "Космати рид"; култура нива, класа 8, 
површина од 4500 м2, КП бр. 120, план 29, м.е. "Голем 
дол ; култура нива, класа 3, површина од 42 м2, КП бр. 
145, план 20, м.е. "Село"; култура нива, класа 5, повр-
шина од 1400 м2, КП бр. 152, план 47, м.е. "Селиште"; 
култура нива, класа 8, површина од 16000 м2, КП бр. 
163, план 41, м.е. "Космати рид"; култура нива, класа 
7, површина од 3500 м2, КП бр. 178, план 41, м.в. "Др-
ми"; култура нива, класа 4, површина од 1000 м2, КП 
бр. 191, план 55, м.в. "Друм"; култура нива, класа 4, по-
вршина од 800 м2, КП бр. 191, план 55, м.е. "Друм"; 
култура пасиште, класа 3, површина од 600 м2, КП бр. 
235, план 55, м.в. "Долна вода"; култура нива, класа 2, 
површина од 3100 м\ КП бр. 235, план 55, м.е. "Долна 
вода"; култура нина, класа 4, површина од 1100 м% КП 
бр. 261, план 47, м.е. "Трикичар" и недвижен имот, под 
објект, површина од 90 м2 и култура двор со површина 
од 500 м2, КП 11, план 21, м.е. "Село", сето тоа заведено во 
ПП бр. 122 за КО Теово, сопственост на Роса Трајкова, 
ул. "Кукушка" бр. 14, Велес, за цена од 400.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќање,то на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Елена Мартинова, ул."Маршал Тито" бр. 
44, Велес. „ (16663) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1911, 
м.в. Тополка", нина, класа 2, во површина од 1950 м2, 
и нина на КП бр. 1912, дел 2, м.е. "Тополка" класа 2, 
површина 2263 м2, секој продавач по една идеална 
половина, заведени во ИЛ бр. 2940 на КО Варош, соп-
ственост на Спиркоска Стојна и Спиркоски Трајко, 
ул. "Гога Димитриески" бр. 44, Прилеп за цена од 
60.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Славејко" бр. 8, 
Прилеп. (16664) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 (една 
идеална половина) од КП бр. 1281, м.в."Седиште , ни-
ва, класа 2, во површина од 5045 м2, опишано во ПЛ 
бр. 22 на КО Милетино, сопственост на Филиповски 
Панов Димитрие од с.Милетино, Тетово, за цена од 
80.000,00 денари. 

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

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

^ ^ ^ (16665) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 12782, 
план 62, скица 52, м.е. "Каменот", лозје, класа 5, во по-
вршина од 3293 м2, заведена во ПЛ бр. 7167 за КО Ве-
лес, сопственост на Анка Серафимова, ул. "Тошо Ар-
сов" бр. 49, Кочани, за цена од 80.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Елена Мартинова, ул."Маршал Тито" бр. 
44, Велес. ^ ^ „ (16666) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино 
вон, КГГ бр. 2725/1, м.е. "Црно поле" интензивно лозје, 
со површина од 1320 м2, во КО Неготино вон, и КП 
бр. 2725/2, м.е. "Црно поле" интензивно лозје со повр-
шина од 2799 м2 во КО Неготино вон, сопственост на 
Димчев Миле и Димчев Стојан, ул. "4 Јули" бр. 47, Не-
готино, за цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело, ул."Маршал Тито" бр. 138, 
Неготино. (16667) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Демир 
Капија, КП бр. 1958, м.е. "Горна лака" нива, со повр-
шина од 1463 м2, во КО Демир Капија, сопственост на 
Петков Филип, ул. "Маршал Тито" бр. 33, Демир 
Капија, за цена од 8.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата Ј а се достават 
до нотарот Бинов Гело, ул."Маршал што" бр. 1З8, 
Неготино. (16669) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик, 
КП бр. 239, М.В. "Попкина нива" нива, со површина од 
2471 м2, во КО Чифлик, сопственост на Јованов Јован, 
ул. "Првомајска4 бр. 19, Демир Капија, за цена од 
30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело, ул."Маршал Тито" бр. 138, 
Неготино. (16670) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Кореш-
ница, КП бр. 683, м.е. "Долна краста" нива, со повр-
шина од 8649 м2, во КО Корешница и КП бр. 684 во 
м.и. "Долна краста" нива со површина од 1558 м2 во 
КО Корешница, сопственост на Томов Трајче, ул. 
"И. Р Лола" бр. 26, Демир Капија, за цена од 90.000,00 
денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Бинов Гело, ул."Маршал Тито" бр. 138, 
Неготино. (16671) 

Се разменува земјоделско земјиште во КО Росо-
ман, Кавадарци, КП бр. 3279, план 014, скица 078, м.в. 
"Лаките" култура лозЈе, класа 2, со површина од 1978 
м2, сопственост на Драган Стоименов од Кавадарци, 
видно од ИЛ бр. 797 за земјоделско земјиште во КО 
Росоман, Кавадарци, КП бр. 3280, план 014, скица 008, 
м.а. "Лаките", култура лозЈе, класа 2, со површина од 
2377 м2, во сопственост на Данаил Николов од Кава-
дарци, видно од И Л бр. 1011 без паричен надомест. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарциев, ул."Блажо Алексов" бб, 
Кавадарци. (16672) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр.1532, 
нива класа 4, м.в."(видоски брест", КО Радишани, со 
површина 11053 м2, 268/418 идеален дел во сопстве-
ност на Крстева Трајанка, ул. "Димо Хацидимов" бр. 
2/19-12, за цена од 240 денари за м\ 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ленка Панчевска, општина Чаир, Скопје. 

^ ^ ^ ^ (16668)-

Се продава земјоделско земјиште овошна градина 
построена на КП бр. 69/11, план 5, скица 21, м.е. "Бре-
ст", класа 4, со површина 1105 м2 во КО Катланово, 
сопственост на Златимир Радишиќ и Милица Ради-
шиќ, двајцата од Скопје, за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Зорица Пулејкова, ул."Кузман Јосифовски 
Питу" бр. 15, ТЦ Скопјанка, Скопје. (16680) 

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 
436/2, план 4, скица 7 во м.е. "Кулиште", класа 5, со 
површина од 2783 м2, во КО Арачиново, сопственост 
на Хасип Ибрахим од Скопје, с.Арачиново, ул. "10" 
бр. 28, (во ПЛ заведен како Ибраимов Хасип), за 
купопродажна цена од 1.000,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите, за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (16867) 

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 
436/3, план 4, скица 7 во м.е. "Кулиште", класа 5, со 
површина од 2783 м2, во КО Арачиново, сопственост 
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на Амди Ибраимовски од Скопје, ^Арачиново, (во 
ПЛ заведен како Ибраимов Хамди), за купопродажна 
цена од 110,00 денари за м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите, за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (16872) 

Се продава идеална половина од семејна стамбена 
зграда во Скопје на ул. "Шумадиска" бр. 5 на КП бр. 
11452 и КП 11453, КО Центар 1, површина 154 м2, об-
јект со право на сопственост според ИЛ бр. 6886 со ар-
хивски бр. 1103/8985 на преписот од ИЛ од 10.08.1999 
година, со право на користење на градежно изградено 
земјиште од вкупно 518 м2, сопственост на Бојковски 
Саздо Денко, ул. "Шумадиска" бр. 5, Скопје, за цена 
од 2.100.000,00 денари. 

Се повикува сопственикот на другата идеална по-
ловина Драган Петруш Станковски од Скопја со стан 
на ул."1Иумадиска" бр. 5 во рок од 45 дена од денот на 
објавувањето на огласот, нисмено да се изјасни за при-
фаќање на понудата за купување на една половина од 
објектот по цена од 2.100.000,00 денари со плаќање 
веднаш на денот на заверката на договорот за купо-
продажба. Во спротивно го губи правото на првенство 
на купување на дел од објектот, и продавачот е осло-
боден да го продава делот на. друго лице по иста цена 
и услови. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Слободан Поповски, ул."Даме Груев" бр.7, 
мезанин Скопје и препорачана пратка до продавачот 
Бојковски Саздо Денко. в (16878) 

Се продава недвижен имот на КП бр. 2626, м.е. 
"Кокошино", нива со површина 1716 м2, во КО Вел-
меј, сопственост на Јованка Серафимоска, с.Велмеј, 
Охрид, за цена од 40.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Васил Кузманоски, ул. "Македонски Про-
светители" бр. 5, Охрид. (16994) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 2538. 
м.Е. "Кармуелиќ", НИВа класа 3, со површина 4379 м2 

во КО Оризари и земјоделско земјиште на КП бр. 
2539/1 нива 3 класа во површина од 685 м2, КО Ориза-
ри, м.е. "Кармуслиќ" сопственост на Темелкова Елена 
од Велес за цена од 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Миодраг Стојановски, ул. "Гоце Делчев" 
бр. 4, Велес. ^ ^ ^ ^ (17113) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Чајле, 
КП бр. о06-6-4 ливада класа 4, м.е. "Стежај", со повр-
шина од 2181 м2, и КП бр. 607-4-3 лозје 4 класа, м.е. 
"Стежај", површина од 878 м2, заведена во ПЛ бр. 155 
за КО Чајле, сопственост на Костоска вд. Штерјо Ми-
лица од Гостивар, за цена од 580.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
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објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи, ул."Кеј Братство" бр. 
5-А, Гостивар. (17115) 

Се продава нива во месноста "Горна Краста", ПЛ 
бр. 233, КП бр. 230/16, план 3, скица 6, површина 420 
м% класа 6, нивата е заградена од три страни со жица и 
во неа има засадено неколку дрвја, сопственост на 
Смилков Светислав Владими, ул. "Братфорска" бр. 
1/3/4, Скопје за цена од 3.000 ДМ. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да 
се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно 
го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Милена Карталова, бул."Јане Сандански" 
бр. 70, општина К.Вода, Скопје. (17253) 

Се продава необработливо земјиште КП бр. 2122/8, 
с.Љубанци - Чукар - Орачемина, со површина од 600 
м2, сопственост на Душан Трајковски, ул. "Михаил и 
Ефтихиј" бр. 23, Скопје, за цена од 18.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите кои граничат со земјиштето што се 
продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија", писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спро-
тивно го губат правото на првенство. (18017) 

М А Л И О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

ЈП "Македонски шуми" Скопје, Подружница Шумско 
стопанство "Беласица", Струмица, го огласува за нева-
жечки изгубениот чук (чеканче), за жигосување на др-
ва, во округла форма со број 28, а кој е изгубен на 
15.04.2000 година. 

Сите дрва чукани со овој чук после 15.04.2000 година 
се сметаат дека се бесправно сечени и дека се пренесу-
ваат на бесправен начин, исто така, се огласува за не-
важечки и изгубениот чук (чеканче), за жигосување на 
дрва, во округла форма со број 23, кој е изгубен на 
28.05.1999 година. 

Сите дрва чукани со овој чук после 28.05.1999 година 
се сметаат дека се безправно сечени и дека се пренесу-
ваат на бесправен начин. (17808) 

Тркалезен печат и штембил под назив ^'Производно 
трговско претпријатие "Наш стил" експорт - импорт 
ДОО Тетово". (17789) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.695542,издаден од УВР - Битола на име 
Мимоза Талевска,ул."Партизанска"бр.48 А /29,Битола. 
Пасош бр.877752,издаден од УВР - Тетово на име 

Нухиу Кани, с.Воговиње,Тетово. (16328) 
Пасош бр.817092, издаден од УВР - Скопје на име 

Младеновски Томе, ул."С. Михајлов" бр.2/10 
а,Скопје. 
Пасош бр. 429251/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Бајрами Сали, ул."Кипарска" бр. 11,Скопје. (16679) 
Пасош бр. 1195324/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Наташа Мишковска, ул."Народен фронт" бр.25/51, 
Скопје. (16681) 
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Пасош бр 1332764/2000,издаден од УВР - куманово на 
име Аднан Мисиин,е Руница,Куманово (16682) 
Пасош бр 1125385/98,издаден од УВР - Охрид на име 

НИКОЛОВСКИ Климе, ул "Ѓ Петров" бр 8,Охрид (16879) 
Пасош бр 1086714,издаден од УВР - Скопје на име То-

мислав Томов, ул "Б Паровиќ" бр 9/1-6,СкопЈе (16881) 
Пасош бр 1262158/99,издаден од УВР ^ СкопЈе на име 

Зориќ Валентина, ул "К Новаковиќ" бр 1 а /24,СкопЈе 
Пасош бр 756690, издаден од УВР - куманово на име 

Митковска Жаклина, ул "Тоде Думба" бр 82/9-3, 
Куманово 
Пасош бр 1253292/99,издаден од УВР - СкопЈе на име 

Емсаљ Бела,ул "Дижонска" бр 13/38,СкопЈе (16905) 
Пасош бр 1029711/97,издаден од УВР - СкопЈе на име 

Деспотовски Муиодраг,ул "Т Чангов"бр 21/27а, СкопЈе . 
Пасош бр 1136178/98,издаден од УВР - Тетово на име 

Салихи Сулејман,с Гајре,Тетово (16963) 
Пасош бр 0172481 на име Дурмиши Максут,Дебар 
Пасош бр0316778/94,издаден од ОВР - Виница на име 

Митко Арсов, с Градец,Виница (16966) 

Пасош бр 612238,издаден од УВР - Охрид на име 
Живковиќ Милан, бул "Туристичка" бр 94/3/46,Охрид 
Пасош бр 1353921/2000, издаден од ОВР - Скопје на 

име Антонио Стојчевски, с Визбегово,Скопје (16968) 
Пасош бр 874676/96,издаден од УВР - Скопје на име 

Елизабета Цубалеска,бул "Ј Сандански" бр 107/3-8, 
Скопје (16969) 
Пасош бр 1018106,издаден од УВР - Радовиш на име 

Петров Ванчо, с Ораовци,Радовиш (16982) 
Пасош бр 1208006 на име Ефремов Мирко, ул "Чаз-

манска"бр 1,Радовиш (16983) 
Пасош бр С 0001353,издаден од МИР - Скопје на име 

Војо Михајловски, ул "Јадранска" бр 35,Скопје (16995) 
Пасош бр 031491/93,издаден од УВР - Скопје на име 

Димитровски Ристо, бул "Ј СандансЛси"бр 114/1-3, 
Скопје. (16996) 
Пасош бр 1107903/98,издаден од УВР ? Скопје на име 

Сашо Стојановски, ул "88" бр 17, с Стајковци,Скопје 
Пасош бр 1113173/98,издаден од УВР - Куманово на 

име Аљбин НухиЈи,ул "Октомвриска револуција" бр 
2/1-18,Куманово (16999) 
Пасош 1175447/99,издаден од ОВР-Струга на име Му-

стафаи Екуран,ул "Партизанска'^ 77 а,Струга (17001) 
Пасош бр 696262,издаден од ОВР-Струмица на име 

Јанакова Даниела, с Мокриево,Струмица '(17061) 
Пасош бр П04582,издадсп од ОБР-Сгрумица на име 

Јанаков Ванчо, с Мокриево,Струмица (17062) 
Пасош бр 0273238, издаден од ОВР - Кичево на име 

Рецепи Лиман, с ^блари,Кичево (17124) 
Пасош бр.0926467,издаден од УВР - Тетово на име 

Муртезани (Цека) Изафетс,ул "К Ј Питу"бр 50,Тетово 
Пасош бр 1242765/99,издаден од УВР - Тетово на име 

Сејдии Фарије, ул "И Р Лола" бр 359,Тетово (17137) 
Пасош бр 0284478,издаден од УВР - Скопје на име Ди-

митриевиќ Елизабета,ул "Јан Хус" бр 34,Скопје (17151) 
Пасош бр.0106594 на име Богојевски Драги, с Лопа-

тица,Битола (17218) 
Пасош бр 94938/93,издаден од ОВР - Крушево на име 

Наум Наумов,ул.'Т Бербер" бр 28,Крушево (17225) 
Пасош бр 1143181/98 на име Грбле Гајур, ул "Н Пара-

пуновмбр 1,Гостивар (17231) 
Пасош бр. 1222732/99 на име Бејта Ссмра, ул "Никола 

Парапунов" бр 1,Гостивар (17234) 
Пасош бр 252219/94 на име Бејта Нуран, ул "Никола 

Парапунов"бр 1,Гостивар (17237) 
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Пасош бр 1 2 2 2 7 4 8 / 9 9 на име БеЈта Супа, ул "Никола 
Парапунов" бр 1,Гостивар ( 1 7 2 4 0 ) 

Пасош бр 573542/95,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Бафќари Имер, ул " 3 9 3 " бр З,СкопЈе ( 1 7 3 1 2 ) 

Пасош бр 1000973/97,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Бафќари Фатиме,ул " 3 9 3 " бр З , С К О П Ј С ( 1 7 3 1 3 ) 

Пасош бр 1000830/97,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Бафќари Илмије, ул " 3 9 3 " бр 3 ,Скопје ( 1 7 3 1 4 ) 

Пасош бр 0903546,издаден од УВР - Гевгелија на име 
Вангелова Оливера,ул "Кукушкл"бр 12,Гевгелија 17329 
Пасош бр 1155706/98,издаден од УВР - Тетово на име 

Иљази Муамет,с Челопек, Гетово ( 1 7 3 3 9 ) 

Пасош бр 7 0 3 4 9 1 / 9 5 , и з д а д е н од ГУВР - С К О П Ј С на име 
Исмаили Бари,с СараЈ,ул "М Тито" бр 1 8 , С к о п Ј е ( 1 7 3 4 3 ) 

Пасош бр 1234985/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Веби Рамасан, ул "Брсјачка буна"бр 2 1 . С к о п ј е ( 1 7 3 4 6 ) 

Пасош бр 1 1 5 7 1 6 5 на име Садику Дритане,с БукоЈцанн, 
Кичево ( 1 7 3 5 6 ) 

Пасош бр 2 8 5 0 8 0 / 9 4 , и з д а д е н од УВР - С К О П Ј С на име 
Пепиќ Јонуз, с Д Коњари, Скопје ( 1 7 3 6 9 ) 

Пасош бр 363648,издаден од на име Илјази ВслнЈе, 
Кичево , ( 1 7 3 7 1 ) 

Пасош бр 1 1 5 5 3 8 8 , издаден од на име Шабан Рецепи, 
с Милетино,Тетово ( 1 7 3 7 6 ) 

Пасош бр 6 7 1 7 4 6 на име Мемеди МеЈпн, с Балиндол, 
Гостивар ( 1 7 3 8 8 ) 

Пасош 1 1 0 4 5 8 2 на име Јанков Ванчо,с Мокриево,Стру-
мица ( 1 7 3 9 0 ) 

Пасош бр 6 9 6 2 6 2 на име Јанкова Даниела,с Мокриево, 
Струмица ( 1 7 3 9 1 ) 

Пасош бр 1060231/97,издаден од УВР - Скопје на име 
Исени"Селвете,бул "П Одреди" ул "П" бр 1в,СкопЈе 
Пасош бр 1064213/97,издаден од УВР - Скопје на име 

Атанас Кајчевски, ул "Ц Поповиќ" бр 6/3-23,Скопје 
Пасош бр 1106198/98,издаден од УВР - Скопје на име 

Ана Кајчевска,ул "Ц Поповиќ" бр 6 / 3 - 2 3 , С к о п ј е 1 7 5 6 7 

Пасош бр 9 7 8 5 3 9 / 9 7 , издаден од УВР-Куманово на име 
Ќефсере Рамадани, ул "Трет" бр 1 5 , К у м а н о в о ( 1 7 5 6 8 ) 

Пасош бр 1063904/98,издаден од УВР - Куманово на 
име Бедри Рамаданп,ул "Трет" бр ^,Куманово ( 1 7 5 6 9 ) 

Пасош бр 786410/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Сефер Јашари, с Б у к о в и ќ . С К О П Ј С ( 1 7 5 7 9 ) 

Пасош бр 564112/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Ертон Тоска, ул "Ф Рузвелт" бр 4 / 2 0 , С к о п Ј е ( 1 7 5 8 0 ) 

Пасош бр 0 1 4 9 7 8 2 , и з д а д е н од УВР - Велес на име 
Димовски Јованче,с Владиловци,Велес ( 1 7 5 8 1 ) 

Пасош бр 1216033/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Бејтула Фатмир, с Грчец,Скопје ( 1 7 5 8 2 ) 

Пасош бр 1 2 4 7 6 4 1 на име Салиу Елвер,Д Дол,Кичево 
Пасош бр 1 1 4 8 9 6 7 на име Петровски ,Љупчо, ул "При-

л е п с к а ' ^ 4 1 / 8 8 , Б и т о л а ( 1 7 5 9 3 ) 

Пасош 4 0 3 0 4 9 на име Рамадин Руфи, с Форино,Гос-
тивар ( 1 7 6 0 2 ) 

Пасош бр 6 3 7 5 2 2 , издаден од УВР - Скопје на име 
Дуковски Мире,ул "Козара" бр 6 4 / 1 - 4 а,СкопЈе ( 1 7 7 0 1 ) 

Пасош бр 1 2 9 4 0 7 0 / 9 9 , издаден од УВР - Скопје на име 
Сашо Васев,ул "А,Димишковски" бр 1 5 / 2 2 , С к о п ј е 1 7 7 0 9 

Пасош бр 0 9 3 5 5 6 9 на име Дука Бујар,Дебар ( 1 7 7 2 5 ) 

Пасош бр 1 0 7 4 0 2 9 / 9 8 , и з д а д е н од УВР - Велес на име 
Шерифовиќ Енез, с Г Оризари,Велес ( 1 7 7 2 7 ) 

Пасош бр 7 5 4 9 2 6 , и з д а д е н од УВР-Куманово на име 
Софинкиќ Горан, ул "Е1ејска"бр 2/2-8,Куманово 17731 
Пасош бр 1 0 9 9 0 8 8 / 9 8 , и з д а д е н од УВР - Скопје на име 

Теута Хасани,ул "Фуштанска" бр 5 7 а,СкопЈе ( 1 7 7 6 0 ) 

Пасош бр 1 2 1 3 4 8 7 / 9 9 , и з д а д е н од УВР Велес на име 
„Тепев Димче,Велес ( 1 7 7 7 6 ) 
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Пасош бр 316506,издаден од УВР - Кочани на име Ку-
чиевски Тодор, ул "Коста Рацин"бр 12,Кочани (17778) 
Пасош бр 1337006/2000,издаден од ОВР - Струга на 

име Азиси Назмие,с Долно Татеши,Струга (17779) 
Пасош бр 0465551,издаден од УВР - Прилеп на име 

Хасановиќ Мумин, с Лажани,Прилеп (17780) 
Пасош бр 525418,издаден од УВР-Охрид на име Ла-

зарова^ Раденко, ул Таличица"бр 35, Охрид (17784) 
Пасош бр 8145752 на име Селмани Муедин, с Чегране, 
Гостивар (17785) 
Пасош бр 406486 на име Асани Беадин, с Чегране, 

Гостивар (17786) 
Пасош бр 1012032,издаден од УВР-ИЈтип на име Дур-

мишов Демир,ул "Брегалничка'^ 2,Штип (18066) 
Пасош бр 371565 на име Исмацли Волнет, с Франгово, 

Струга 1 (18079) 
Пасош бр 612472/95,издаден од УВР - Охрид на име. 

Соња Димоска,ул "7 Ноември'1 бр 144,Охрид (17803) 
Пасош бр 214098/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Кочовска Десанка,ул "Женевска" бр 31 б,СкопЈе 17826 
Пасош бр 077166 на име Димитров Тодор, с Ињево, 

Радовиш (17830) 
Пасош бр 748696/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Омерагиќ Фарук,ул "Ѓ Петров"бр 12/1-8,Скопје (18013) 
Пасош 1136651 ,издаден од УВР-Тетово на име Зеќири 

Насир,ул "Браќа Миладиновци'^ 181 ,Тетово (18050) 
Пасош бр 0578939;издаден од УВР-Кочани на име Кос-

тадинов Ѕвонко, ул "Роза Петрова"бр 2-3/1,Кочани 
Пасош бр 220120, издаден од ОВР-Струга на име Ма-

уди Африм, с Корошишта,Струга (18060) 
Пасош бр 1308739, издаден од ОВР-Струга на име 

Истрефи Нули,Струга (18061) 
Пасош бр 1025195 на име Реџепова Серфије, с Сарај, 

Струмица (18062) 
Пасош бр 0903546,издаден од МВР-ГевгелиЈа на име 

Вангелова Оливера,ул "Кукушка"бр 12,Гевгелија 18067 
Пасош бр 767229на име Алми Изер,ул "М Милески"бб 

Кичево (18068) 
Пасош бр 245215/94,издаден од УВР - Тетово на име 

Шабан Емурли,ул "Љуботенска" бр 39,Тетово (18076) 
Пасош бр 671746 на име Мемеди Мејзин,с Балиндол, 

Гостивар (18077) 
Пасош бр 768468 на име Алими Меџаит,с.Делогижда, 

Струга (18080) 
Пасош бр 0565289, издаден од Г ^ Р , Скопје на име 

Зељќиф Туша, ул "Мак косовска ударна бригада" бр. 
36/11, Скопје 
Пасош бр 0835783, издаден од ГУВР - Скопје на име 

Цековски Славчо, ул "Трифун Хаџијанев" бр 12/2-12, 
Скопје 
Пасош бр'78694,издаден од ГУВР - Скопје на име Тони 

Крстевски, ул "Црногорска" бр З-А,Скопје 
Пасош бр 147619/93, издаден од УВР - Тетово на име 
Назми Ајрули, с Рогле, Тетово (18082) 
Чекови бр 3856252,3856253 и 3856254, од тековна смет-

ка бр.3091392,издадени од Поштанска штедилница -
Скопје на име Грковски Миле,Кичево (18058) 
Работна книшка на име Невзар Шабани,Гостивар 
Работна книшка на име ЕЈУПИ Фикрие, Гостивар 17812 
Работна книшка на име Дибра Џингис,Гостивар 17814 
Работна книшка на име Мусл,иу Алаедин,с Здуње, Гос-

тивар. (17815) 
Работна книшка на име Аруци Камил,Гостивар 17817 
Работна книшка на име Жарко Велковски,Скопје 
Работна книшка на име Ѓорѓиевски Слободан,Скопје 
Работна книшка на име Вулетиќ Горан,Куманово 17831 

Работна книшка на име Абазоски Сејдо,Охрид (17832) 
Работна книшка на име Спирковска Татјана,Велес. 
Работна книшка на име Исмаилова Рејан,Штип. 17840) 
Работна книшка на име Славковски Сашо, ул "Толе 

Паша"бр 30,Прилеп (17842) 
Работна книшка на име Зоран Андреески,Прилеп 
Работна книшка на име Петреска Сузана,Охрид 17844 
Работна книшка на име Сефедин Гезим,Струга (17885) 
Работна книшка на име Даути Дгешал, с Радолишта, 

Струга. (17889) 
Работна книшка на име Ефремов Благој,е Злетово, 

Пробиштип (17900) 
Работна книшка на име Адемоски Сеат,Кичево 17907 
Работна книшка на име Димеска Јасмина,Прилеп 
Работна книшка на име Јусуфовски Сабит, с Чифлик, 

Скопје (18047) 
Работна книшка на име Трпески Златко,Кичево 18052 
Работна книшка на име Драган Трајковски,Куманово. 
Работна книшка на име Бајрамоска Ферида, с Лиси-

чани,Кичево (18069) 
Работна книшка на име Алиоска Ферида, с Лисичани, 

Кичево. (18070) 
Работна книшка на име Спиркоски Кире,Прилеп. 18072 
Работна книшка на име Томовски Борислав,Скопје. 
Воена книшка,издаден од Скопје на име Митрески 
Зоран,Скопје (17787) 
Воена книшка,издаден од Скопје на име Илија Гајдов, 

Скопје (17790) 
Свидетелство за 8 оддел ение,издадено од ОУ во с. Ра-

душа-Скопје на име Османи Сермадије, с Радуша, 
Скопје . (17788) 
Свидетелство за 8 одделение на име Наце Коцев, ул 

"А Македонски"бр.502/19,Радовиш. (17791) 
Свидетелство за 8 одделени^ на име Горгиев Николчо, 

с. Ињево,Радовиш. (17793) 
Свидетелство за 6 одделение на име Демишоски Ма-

рем, с. Лабуниште,Струга (17795) 
Свидетелство за 7 одделение на име Магбула Бибиќ, с. 

Оризари,Велес. (17804) 
Свидетелство на име Исљами Сузана,с. Дреновец,Те-

тово. (17806) 
Свидетелство на име Флориме Мустафи, с Жеровјане, 

Тетово. (17809) 
Свидетелство за 3 одделение на име Зифова Ј. Здрав-

ка, с.Ораовица,Радовиш (17829) 
Свидетелство на име Ангелов Благој ,ул "Загребачка" 

бр 20,Штип , (17838) 
Свидетелство на име Лена Назмише,с Радолишта, 

Струга. (17845) 
Свидетелство за 8 одделение нја име Џевдет Џафери, 

с Радуша,Скопје. (17881) 
Свидетелство и диплома на име Андов Дејан ул. 

"Илинденска" бр.2/19,Велес. (17904) 
Свидетелство на име Патоска Мариче, ул."Питу Гули" 

бр.9, Прилеп. (17918) 
Свидетелство на име Фазлоски Сеат,^Дебреште, 

Прилеп ' (17919) 
Свидетелство на име Мигаит Хасани,с.Теарце,Тетово. 
Свидетелство за 3 година на име Атиџе Аљити, ул. 

"107" бр.49,Тетово (17921) 
Свидетелство на име Фазлиоска Ајша ,с, Дебреште, 
Прилеп (18048) 
Свидетелство на име Раишеска Абиба,с.ДебреИгте, 

Прилеп (18049) 
Свидетелство на име Стојановска Ленче,с Војславцд, 

Радовиш (18051) 
Свидетелства од 1до 4 одделение,издадени од ОУ "Пе-
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ро Наков" на име Ајредин Џеладин, с.Романовце,Кума-
ново. (18055) 
Свидетелство за 8 одделение на име Беким Туда, 

с. Ве л ешта ,Струга. (18059) 
Свидетелство за I година,издадено од Економско учи-

лиште "Арсение Јовков" ("копје на име Христов Ѓорги, 
Скопје. (18071) 
Свидетелство за 8 одделение на име Славковски Сашо 

ул."Толе Паша"бр.30,Прилеп. (18073) 
Ученичка книшка на име Цветковски Благојче, Ма-

кедонски Брод. (18074) 
Диплома на име Костадинов Гоце,ул."Товарник"бр.9, 

Штип. (17896) 
Диплома на име Исмет Машовиќ, с. Витоше,Прилеп. 
Диплома на име Фејзулаи Бесир,с.Добридол,Гостивар. 
Здравствена легитимација на име Митев Сретен,Про-

биштип. (17797) 
Здравствена книшка на име Рамиш Исмаилов, ул. "Ко-

совска"бр.207,Штип. (18065) 
Лична карта на име Петрушева Маре,ул.и(^утјеска"бр. 
48/2,Штип. (17836) 
Лична карта на име Стојковски Иво, ул."Ристо Минев" 

бр. 151 ,Крива Паланка. (18057) 
Лична карта на име Стојановски Роберт,Тетово. 18075 
Даночна картичка бр. 4030993110540, издаден од 

Управа за приходи - Скопје на име "Јастра",Скопје. 
Даночна картичка на име Петрова Јадранка,Штип. 
Даночна картичка на име НиколоваТеодора, Стру-

мица. (18081) 
Избирачка легитимација на име Клинчарска Добрина, 

с.Чардаклија,Штип. (17839) 
Чекови од бр. 318133 до 318137, од бр.300720 до 300723. 

3987354, 233487, 156201,156202,284254, 300715 и 300716 
од тековна сметка бр. 4780387, издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Ристеска Маре,Скопје. 
Чекови на име Ивановски Горанче,Македонски Брод. 
Работна книшка на име Десков Панче,Скопје. (17555) 
Работна книшка на име Дестани Вели,Скопје. (17562) 
Работна книшка на име Секуловска Оливера,Скопје. 
Работна книшка на име Зоран Атанасов,Скопје. 17576 
Работна книшка на име Јакимовски Игор,Скопје. 17577 
Работна книшка на име Јусуфовска Муфтерема,Ки-

чево. (17583) 
Работна книшка на име Амет Бекири,с.Лопате,Кума-

ново. (17589) 
Р?.ботиз книшка на име Лујвие Дзслѕли,Охрид.(17591) 
Работна книшка на име Душка Алистратоска,Струга. 
Работна книшка на име Хирмет Реѓа,Тетово. (17597) 
Работна книшка на име Ибраими Нуредин,Тетово. 
Работна книшка на име Идриз Идризи ,Тетово. (17600) 
Работна книшка,издаден од Скопје на име Сулејманов 

Небија,с. Д. Количани,Скопје. (17657) 
Работна книшка на име Трајковска Лепа,Скопје. 17702 
Работна книшка на име Спиркоски Кире,Прилеп. 17734 
Чековна картичка бр.3438-95 на име Ставрев Мијалче, 

ул ."Ц. Јоваиова"бр. 19,Штип. (17616) 
Свидетелство за 8 одделение ,издадено од ОУ "Идни-

на" Скопје на име Дестани Вели,Скопје. (17563) 
Свидетелство за 7 одделение ,издадено од ОУ"Лазо Тр-

новски" Скопје на име Трајковска Маја,Скопје. (17578) 
Свидетелство за 8 одделение на име Георгиева Бил-

јана, с. Инџево,Радовиш. (17584) 
Свидетелство за 8 одделение ,издадено од на име Ар-

сов Орце, с.Мородвич, Кочани. (17586) 
Свидетелство на име Серфим Марија, ул."Јане Сан-

дански" бр.25,Кочани. (17587) 
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Свидетелство на име Суплииоски Илија,Прилеп. 17594 
Свидетелство за 8 одделение на име Асаниски Рама-

дан,Прилеп. (17595) 
Свидетелство на име Феати Абдилвеап,с.Требош,Те-

тово. (17601) 
Свидетелство за 7 одделение на име Џалими Нуредин, 

Гостивар. (17607) 
Свидетелство на име Амир Асани,с.Чегране,Гостивар. 
Свидетелство на име Изери Ресул ,Гостивар. (17612) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ"Ј.Сан-

дански" Скопје на име Бектеши Арсим,Скопје. (17713) 
Свидетелство за 8 одделение на име Славичкоски 

Сашо, ул."Толе Паша"бр.30,Прилеп. (17737) 
Диплома на име Апостоловска Слободанка, ул."Илин-

денска"бр,77а/19,Тетово. (17598) 
Книшка на име Габриела Костадинова, ул. '^Ноем-

ври" бр.93 ,Кочани. (17588) 
Решение на име Фетаи Сељам,Гостивар. (17606) 
Чекови од бр.3573050 до 3573064,3663401 и 21078П,од 

тековна сметка бр. 7526830,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Базерко Аспасија,Скопје.16714 
Чекови од бр.5199463 до 5199468,од тековна сметка бр. 
12796862,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Ристевски Радомир,Гостивар. (17000) 
Чекови од 1780486 до 1780488;од бр. 178491 до 1780493, 

од тековна сметка бр. 1964/94 на име Јагодинка Стој-
чева,ул."Љупчо Сантов"бр. 109,Кочани. (17063) 
Чекови од тековна сметка бр.8373/71,два чека, изда-

дени од Охридска банка а.д. - Охрид на име Милески 
Владо, ул."Богомилска" бр.41,Охрид. (17091) 

Чекови бр.3627680 и 3627681, од тековна сметка бр. 
8517/00,издадени од "Охридска банка"а.д. - Охрид на 
име Богоја Павловски,ул."Булевар на револуција" бр. 
101/15, Охрид. (17091-а) 
Чекови од бр. 5087190 до 5087199,3080620 и 5087183, од 

тековна сметка бр. 11362574,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Переловска Стојанка,Скопје. 
Чекови бр. 4223593, 4223594, 4223595 и 4172769, од те-

ковна сметка бр.3741493,издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Јанчевска Лилјана,Скопје. 
Чекови од бр. 0130003930651 до 0130003930665, од те-

ковна сметка бр. 4060644, издадени од Поштанска ште-
дилница - Скопје на име Готевски Зоран, Крива 
Паланка. (17362) 
Работна книшка на име Силјановска Костадинка, 

Скопје. (16677) 
Работна книшка на име Анѓелевска Николина, с. Дру-

гово,Кичево. (16955) 
Работна книшка на име Ибраими Мефаил,Тетово. 
Работна книшка на име Андро Јованоски, с.Глоѓи, 

Тетово. (16959) 
Работна книшка на име Наташа Бариќ.Скопје. (16964) 
Работна книшка на име Зотевски Стојче,Скопје. 16971 
Работна книшка на име Невена П оповска,Скопје. 16972 
Работна книшка на име Арсенова Лила, с. Ињево,Ра-

довиш. (16980) 
Работна книшка на име Димче Стоилов,с.Злеово,Ра-

довиш. (16981) 
Работна книшка на име Денковска Вијолета,Скопје. 
Работна книшка на име Керим Мехмеди,Кичево. 17130 
Работна книшка на име Мемет Јашаров,с. Тополница, 

Радовиш. (17163) 
Работна книшка на име Јлдз Мехмедов,Виница.(17173) 
Работна книшка на име Постолов Гоце,с. Липец,Ви-

ница. (17175) 
Работна книшка на име Данчов Ванчо,Пехчево.(17178) 
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Работна книшка на име Шаби Амети,с.Матејче,Кума-
ново. (17188) 
Работна книшка на име Марјан Илиевски,Куманово. 
Работна книшка на име Јагода Ноневска,с.Слоешница, 

Демир Хисар. (17214) 
Работна книшка на име Весели Мусли,с. Гургурница, 

Тетово. (17228) 
Работна книшка на име Емини Меџет,с. Симница,Гос-

тивар. (17242) 
Работна книшка на и^е Павловиќ Јелица,Скопје. 17308 
Работна книшка на име Марјан Николовски,Скопје. 
Работна книшка на име Ангелеска Николина, с.Дру-

гово,Кичево. (17348) 
Работна книшка на име Ибраими Мефаил,Тетово. 
Работна книшка на име Симоска Тодорка,с.Сиричино, 

Тетово. (17354) 
Работна книшка на име Андро Јовановски,с.Глоги,Те-

тово. (17355) 
Работна книшка на име Вељановски Борис,ул"Браќа 

Миладиновцимбр.22,Куманово. (17357) 
Работна книшка на име Марковски Слободан, с.Ду-

рачка Река,Крива Паланка. " (17358) 
Работна книшка на име Јовановски Јовица,с.Опила, 

Крива Паланка. (17359) 
Работна книшка на име Исмаил Решат,Охрид. (17360) 
Работна книшка на име Фератоски Фосплир,Струга. 
Работна книшка на име Кузманоски Горан,Прилеп. 
Работна книшка на име Андревски Орадан,Скопје. 
Работна книшка на име Анѓеловски Влатко,Кратово. 
Работна книшка на име Ленка Димовска,Велес.( 17394) 
Чековна картичка бр. 9164976,издадена од Комерци-

јална банка АД Скопје на име Каровчевик Војислав, 
Скопје. (17064) 
Чековна картичка бр.2824/75 на име Николов Перо, 

Штип. (17387) 
Свидетелство за 3 година и диплома ,издадени од МУЦ 

"Никола Тесла"Скопје наиме Атила Ариф,Скопје. 16676 
Свидетелство за 8 одделение ,издадено од ОУ "Кли-

мент Охридски" Скопје на име Билјана Костевска, 
Скопје. (16683) 
Свидетелство за 7 оддел ение,издадено од ОУ "11 Ок-

томври" Скопје на име Перковска Санда,Скопје.( 16880) 
Свидетелство на име Сарокоска Суза,с.Обршани, 

Прилеп. (16957) 
Свидетелство за 2 година,издадено од Средно училиш-

те "Димитар Влахов" - Скопје на име Костевска Бил-
јана,Скопје. (16978) 
Свидетелство за завршено основно образование, изда-

дено од на име Димитров Здравко, с.Зрновци,Кочани. 
Свидетелство за 1 година на име Темелков Петар, 

ул."Којник"бр.27,Велес. (17157)' 
Свидетелство за 1 година,издадено од ДЦЗ "Цар Са-

моил "-Ресен на име Весна Јоновска,ул."5-та"бр. 1 ,Ресен. 
Свидетелство на име Добринка Таковска, с. Умлена, 

Пехчево. (17181) 
Свидетелство за 1 година на име Васил ева Људмила, 

ул. "Хр.Карпош" бр.45/6,Штип. (17203) 
Свидетелство за 2 година на име Василева Људмила, 

ул. "Хр.Карпош" бр.45/6,Штип. (17211) 
Свидетелство на име Саркоска Суза, с.Обрсани, 

Прилеп. (17350) 
Свидетелство на име Добрица Цолевска,с.Вогани, 

Прилеп. (17351) 
Свидетелство за 8 одделение на име Нуроска Емрија, 

с. Боровец,Струга. (17363) 
Свидетелство за 7 одделание на име Јашароски Неџат, 

с. Лабуништа,Струга. (17364) 

Свидетелство за 6 одделение на име Муслиоска Се-
фаде, ^Лабуништа, Струга. (17365) 
Свидетелство за 8 одделение на име Салоски Ешта, с. 

Лабуништа,Струга. (17366) 
Свидетелство за 8 одделение на име Демишоски Му-

либа, с.Лабуништа,Струга. (17367) 
Свидетелства за 1 и 2 година на име Јовановски Сашо, 

ул."Вељхо Влаховиќ"бр. 12/7,Пробиштип. (17368) 
Свидетелство за 5 одделение на име Демироски Садем 

с. Дебреште,Прилеп. (17379) 
Свидетелство за 8 одделене на име Шулеска Адвија, 

с. Пешталево,Прилеп. (17380) 
Свидетелство за 8 одделение на име Бибиќ Нермин, с. 

Лажани,Прилеп. (17382) 
Свидетелство на име Дашоски Шефкет, с.Дворци, 

Прилеп. (17383) 
Свидетелство од 1 до 4 одделение на име Сафет К 

Лимани, ул." 176" бр. 26,Тетово. (17384) 
Свидетелство на име Ислами Фатима, с.Ростуше, Те-

тово. (17385) 
Свидетелство за 8 одделение на име Стојановска Тања 

с.Татомир,Кратово. (17392) 
Свидетелство за 8 одделение на име Беќарова К. 

Станка, ул."22 Октомври"бр.34,Радовиш. (17395) 
Индекс бр. 2223,издаден од Педагошки Факултет -

Скопје на име Мухамед Златку ,Скопје. (17002) 
Диплома за завршено средно образование,издадена од 

Гимназија "Јосип Броз Тито"-Скопје на име Дубара-
џиева Иванка, Скопје. (16985) 
Диплома и свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година на име 
Бурназова Татјана,ул."Балканска"бр.43,Штип. (17196) 
Диплома на име Милошеска Соња,ул."К.Фетак"бр.31, 

Прилеп. (17224) 
Диплома,издадена од Средно машинско "Гоце Делчев" 

- Скопје на име Чекаловиќ Горан,Скопје. (17340) 
Диплома на име Ибраими Мерсим, "В.Пат" 103, 

Кичево. (17370) 
Диплома на име Кузманоски Горан, ул."Валевска" 

бр.4/3,Прилеп. (17377) 
Диплома на име Душанка Тасевска, ул."73" бр.4 Вол-

ково,Скопје. (17393) 
Акции бр.37 издаден од АД за осигурување "Маке-

донија" - Скопје на име АД Фабриказа кабли "Него-
тино" ,Неготино. (16599) 
Општ бр. 2951 издаден од Општина К. Вода - Скопје на 

име Елпиники Ковијаду,Скопје. (16685) 
Книшка за повластено патување бр. 2951 ,издадена од 

Општина К.Вода- Скопје на име Елпиники Коковијаду, 
Скопје. (16686) 
Книшка за повластено патување бр. 2950, издадена од 
Општина К. Вода - Скопје т име Атанас Коковијадис, 
Скопје. ^ (16687) 
Потврда за акции, издадени од АДОР 'Македонија" -

Скопје на име АДЗК "Кичево",Кичево. (17140) 
Книшка на име Бекироска Зелије,с.Србица,Кичево. 
Штедна книшка бр. 12-51-66112-9,издадена од "Југобан-
ка" - Скопје на име Ристовска Даница,Скопје. (16998) 
Штедна книшка бр.001-913/17,издадена од Македонска 
банка БС - А Д Скопје на име Стеваноска Павлина, 
Скопје. (17386) .ј 
Лична карта на име Гоцева Васка, с.Ораовица,Радо-
виш. (17397) 
Даночна картичка бр. 4030999359907,издадена, "ЈП. од 
Управа за приходи Скопје на име "Комтех""' Тони и 
други,Скопје. (17347) 
Чекови на име Илиевски Јовица,ул."Б.Танев"бр. П, 
Куманово. ' (17185) 
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Избирачка легитимација на име Клинчаров Трајан, 
с. Чардаклија,Штип. (17200) 

Здравствена легитимација,издадена од на име Боро 
Мицов, Неготино. (16962) 
Оглас за намалување на основната главница на име 
"Бога" Зоран ДООЕЛ,Скопје. - (17396) 
Решение бр.22-846/1, издадено од Министерство за 

стопанство - Општина Центар - Скопје на име Бошков-
ски Никола, с. Шишево,Скопје. (16979) 

ОГЛАС ЗА НАМЕРНО НАМАЛУВАЊЕ 
НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 

Друштвото за промет и услуги Бога Зоран ДООЕЛ 
експорт-импорт, бул. "Јане Сандански" бр. 82, лок.37, 
Скопје, има намера да изврши намалување на основна-
та главнина. 

Се повикуваат сите доверители во рок од 90 дена да 
ги пријават своите побарувања. 

Друштвото е согласно врз основа на побарувањата 
на доверителите да им го исплати побарувањето или 
да им даде гаранција. 

Управител, 
(17396) Стојанка Момироска, с.р. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки на Акционерското Друштво за 
телекомуникации "Македонски Телекомуникации" -
Скопје, објавува 

О Т В О Р Е Н П О В И К БР.45/00 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА 

НА ПРЕХРАНБЕНИ АРТИКЛИ 
(СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1. Набавувач на повикот е: АД "Македонски 
Телекомуникации" Скопје - Дирекција, со седиште во 
Скопје на ул. "Орце Николов" бб. 

!.2. Предмет на набавката е: 
- свежо месо, 
- сувомеснати производи, 
- леб и бели печива, 
- млеко и млечни производи, 
- колонијални производи, 
- алкохолни и безалкохолни пијалаци. 
1.3. Вид и количина: 
Дадени во спецификацијата на прехранбените ар-

тикли со количини, која може да се добие во Дирекци-
јата на набавувачот, во Службата за општествен стан-
дард на тел: 141 - 200. 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена 60 бода, 
- квалитет 20 бода, 
- рок на испорака 10 бода, 
- начин на плаќање 10 бода. 
1.5. Рок на важност на понудата 90 дена од денот 

на донесување на одлуката за избор на најповолен по-

1.8. Право на учество на повикот имаат сите прав-
ни и физички лица. 

1.9. Постапката на повикот се спроведува согласно 
Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 
26/98) о 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ 

2.1. Понудата може да се достави за целиот пред-
мет на набавката или за дел од набавката. 

2.2. Понудувачите кон понудата задолжително да 
ја достават следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22; 

- доказ дека понудувачот не е во стечај, или во про-
цес на ликвидација; и 

- доказ дека не му е изречена мерка на безбедност 
- забрана на вршење на дејност издаден од страна на 
судот, согласно член 24 од Законот за јавните набав-
ки. 

Горенаведените придружни документи потребно е 
да бидат доставени во оригинален примерок или исти-
те доколку се фотокопија да бидат заверени од страна 
на нотар. 

2.3. Понудената цена треба да биде франко ТТ ма-
гацин со сите давачки без данок на додадена вредност. 

2.4. Секој понудувач е должен во понудата да го ис-
такне потеклото на производот што го нуди, а квали-
тетот на производите да биде во согласност со соод-
ветииот Правилник за квалитет на прехранбените 
производи. 

2.5. Понудите треба да бидат придружени со бан-
карска гаранција во износ од 2% од вкупната вредност 
на понудата. 

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

3.1. Понудите треба да се достават во архината на 
Дирекцијата на АД "Македонски Телекомуникации" -
Скопје, ул, "Орце НикоЛоћ" бб - Скопје. 

3.2. Јавно отиорање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе биде из-
вршено на ден 11.05.2000 во 10,00 часот, во просто-
риите на Дирекцијата на АД "Македонски Телекому-
никации" Скопје, во салата на IV кат. 

3.3. Понудата односно спецификацијата се доставу-
ва во еден оригинален примерок, кој треба да биде 
потпишан од страна на одговорното лице на понуду-
вачот. 

3.4. Понудите треба да се достават согласно член 
52,53 и 54 од Законот за јавните набавки. 

3.5. Понудите кои се предадени после рокот, како 
и оние кои не се изработени според пропозициите и 
програмата на Отворениот повик и Законот за јавни-
те набавки нема да бидат разгледувани. 

3.6. Секој понудувач може да учествува само со ед-
на понуда. ' 

Дополнителни информации можат да се добијат на 
тел. (091) 141-200. 

Комисија за јавни набавки 

нудув^ 
1.6/Рок на испорака на прехранбените артикли 

согласно барањата на набавувачот. 
1.7. Рок4(а поднесување на понудите до 11.05.2000 

година до 10,00 часот, кога ќе се изврши јавното отво-
рање на понудите. 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните наба-
вки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за ја-
вни набавки на Јавното претпријатие Електростопа-
нство на Македонија Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР, 07-85/000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 
1. Поднесувач на барањето е ЈП ЕСМ-Скопје, Под-

ружница РЕК Осломеј. 
1.1. Предмет на набавката е прибирање на понуди 

за: 

I" 
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- монтажа и демонтажа на термоизолација од ми-
нерална волна. 

1.2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно Законот за јавните набавки. 

2. Обем на работите: 
- планирано 8000 м2. 
3. Содржина на понудата: 
Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот: понудата треба да ја со-
држи вкупната вредност на целата набавка (со сите 
давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните 
набавки, ако набавката е од странство), на паритет 
ДДП РЕК Осломеј изразена во ГМ, а данокот на про-
мет и услуга да биде изразен како посебна позиција. 

Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 

обем на работите дадени во програмата. 
Понудата треба да го содржи и рокот на извршу-

вање на работите. 
Понудата треба да има рок на важност. 
Понудувачот треба да обезбеди докази за техни-

чката способност за извршување на работите. 
Понудите со пропратната документација од стра-

нските понудувачи треба да бидат преведени на маке-
донски јазик од овластен преведувач. 

4. Доставување на документација: 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за фина-

нсиската и економската способност согласно член 22 
од Законот за јавните набавки. 

Домашните понудувачи треба да приложат доку-
мент кој го издава институцијата за платен промет, а 
странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од 
Законот. 

Документот за бонитет треба да е оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 

Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки. 

Претставниците на понудувачот треба да дадат пи-
смено овластување за учество на јавниот повик согла-
сно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки. 

Понудувачот треба да достави банкарска гаранци-
ја во висина од 5% од вредноста на понудата согласно 
член 55 од Законот за јавните набавки. 

5. Критериум за избор на најповолен понудувач 
(согласно член 25 од Законот за јавните набавки) 

- цена на чинење 40 поени, 
- гаранција за извршените работи 30 поени, 
- рок на завршување на работите 

со динамика 20 поени, 
- начин на плаќање 10 поени. 
6. Начин и рок на доставување на понудата: 
6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 

54 од Законот за јавните набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-

на понуда. 

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање. 

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Подружница РЕК Осломеј с. 
Осломеј. 

6.5. Отиорањето на понудите ќе се изврши на ден 
15.05.2000 година во 12 часот во ресторанот за опште-
ствена исхрана во ТЕ во присуство на овластените 
претставници на понудувачите. 

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата по повикот нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните на-
бавки (тСлужбен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлуката 
на Одборот за јавни и комунални работи бр. 12-195/2 
од 17.03.2000, Комисијата за јавни набавки на општина 
Битола објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА 
ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛ. "МАРШАЛ ТИТО", 

I И II ДЕЛ - БИТОЛА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач 
Совет на Општина Битола со седиште во Битола 

на ул. "Кирил и Методиј" бр. 6. 
1.2. Предмет на набавката 
Поплочување на пешачки улици и плоштади спо-

ред Главен проект за партерно уредување и поплочу-
вање на ул. "Маршал Тито" во Битола (I и II дел). 

1.3. Вид и количество 
Дадено во тендер документација. 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена 70% 
- рок на извршување на работите 10% 
- техничка способност - референца 5 % 
- квалитет и гаранција 5% 
- кадровска структура 5% 
- техничка опременост 5 % 
1.5. Рок за доставување на понудите 
Најдоцна до денот и часот на јавното отворање. 
1.6. Рок на важност на понудата 
30 дена од денот на прифаќањето на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отиорен и анонимен со право 

на учество на сите правни и физички лица. 

И. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендерската документација на работите може 
да се подигне во Советот на Општината Битола-кан-
целарија на Главен архитект на градот, во секој рабо-
тен ден од 10,00 и 13,00 часот. 

2.2. Износот за надоместок што треба да се плати 
при подигање на тендерската документација е непов-
ратен и изнесува 1.000,00 денари на жиро сметка 40-
300-637-21 даночен број 4002996128471 депонент на 
Народна банка - со назнака за тендерска документа-
ција. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер до-
кументацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

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

3.2. Понудата треба да содржи докази за техничка-
та способност на понудувачот (согласно член 23 од За-
конот за јавноте набавки како гаранција за квалитет-
но работење) и, ј 

- референци, список на извршени работи (објекти) 
во последните три години, I 

- техничка опременост - опис на техничките пост-
ројки и машини со кои располага, 

- кадровска структура - поучување на технички 
лица задолжени за водење и контрола на работите. 

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да 
ја достават следната придружна документација: (доку-
мент за бонитет чија содржина е пропишана од минис-
терот за финансии со Правилник согласно член 22 од 
Законот за јавните набавки и доказ дека понудувачот 
не е под стечај или во процес на ликвидација, како и 
документ дека не е изречена мерка на безбедност -
забрана за вршење дејност издаден од страна на судот 
согласно член 24 од Законот за јавните набавки. Горе-
наведените придружни документи потребно е да бидат 
доставени во оригинал или фотокопија заверена од 
нотар. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција на понудите во износ од 5% од вредноста на пону-
дата. 
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3 5 Понудата треба да содржи цени за секоја пози-
ција, единечни цени и вкупни, атести за материјалите 
и мостри од плочките Мострите се доставуваат на де-
нот на отворањето на понудите 

IV ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ . 
4 1 Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок,, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот 

4.2. Понудите се испраќаат во затиорен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени плика. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да 
Ја носи ознаката "не отворај", како и бројот на пови-
кот Истиот не треба да содржи никаква ознака со ко-
Ја би можел да се идентификува понудувачот. Во сре-
дината на пликот треба да биде назначена адресата на 
набавувачот 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната 
документација и Ја носи ознаката "документација". 

Вториот внатрешен плик ја содржи понудата и но-
си ознака "понуда" 

4 3 Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата во Советот на општина Битола. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на Отворениот повик и Законот за јавните на-
бавки, нема да бидат разгледувани 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудите ќе се изврши на 
ден 15 05 20(Х) во 12 часот во просториите на Советот 
на Општина Битола. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отиорање 
на понудите потребно е на Комисијата за јавни набав-
ки да и предадат писмено овластување за застапување 
на понудувачот 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по 
една понуда 

5.5. За дополнителни информации понудувачите 
можат да контактираат на тел. 097/31-096 и 35-416, 
факс 32-723. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните 
набавки ("Сл весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Педагошкиот факултет во Скопје 
објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 
ЗА ИЗГРАДБА НА ФИСКУЛТУРНА САЛА ПРИ 

ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1 ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1 Набавувач: Педагошки факултет во Скопје. 
1 2 Предмет на набавката. Изградба на фискул-

турна сала при Педагошкиот факултет во Скопје. 
1 3 Вид на работи' Градежни, градежно-занаетчис-

ки, инсталатерски работи со предмет и технички опис 
на работите кој може да се подигне во просториите на 
Педагошкиот факултет во Скопје, на ул "Партизан"' 
ски одреди " бб, секој работен ден од 10 до 14 часот. 

1 4 Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе 
во согласност со Законот за јавните набавки. 

1 5 Критериуми за избор на најповолен понудувач 
се 

- цена, 
- квалитет, 
- референтна листа, 
- кадровска и техничка опременост, 
- рок на изведба, 
- бонитет, 
- комплетиост на понудата, 
- начин на плаќање 
1 6 Рок за поднесување на понудите е до 8 дена до 

12 часот 

1.7. Важност на понудата е 30 дена од денот на под-
несување на понудата 

2 СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2 1. Понудата треба да ги содржи единечните цени 

на сите позиции и вкупната вредност изразена во дена-
ри. 

2 2. Понудената вредност треба да ги содржи сите 
даноци, царински давачки и ДДВ. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-

мерок, потпишана од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудата треба да се достави во архивата на Педа-
гошкиот факултет во Скопје, ул. "Партизански одре-
ди" бб. 

3 2 Понудувачите, покрај понудата, задолжително 
треба да ја достават и следната придружна докумен-
тација: 

- документ за бонитет од носителот на платниот 
промет, чија содржина ја потпишува министерот за 
финансии, 

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај 
или во процес на ликвидација, во согласност со член 
24, точка а, од Законот за јавните набавки, 

- извод односно потврда од судот дека на понуду-
вачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка 
на безбедност - забрана за вршење дејност, во соглас-
ност со член 24, точка б, од Законот за јавните набав-
ки. 

3 3. Понудите треба да се достават во затиорен ко-
верт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. 
Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи 
ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт Ја со-
држи документацијата и носи ознака "документација". 

3.4. На предната страна на ковертот на горниот 
лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и 
бројот на отворениот повик, а во средина на ковертот 
треба да биде назначена адресата на набавувачот. 

За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да се обратат на тел. 366-807. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатреш-
ни работи објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 24/2000 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач ' 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
- цемпери за Полиција - 3.000 парчиња, предвидени 

во Уредбата за униформа ("Службен весник на РМ" 
бр. 16/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавните набавки 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1 Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена изразена во денари (по-

себно искажан данокот на додадена вредност и други 
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давачки кон државата), со вклучен превоз до набаву-
вачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 
23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВ-
КИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содр-
жината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98), во оригинален примерок или копија заверена 
од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 
-квалитет 
- начин на плаќање 
- рок на испорака 

40 поени 
30 поени 
25 поени 
5 поени 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ: 

- рок на доставување на понудите е 15 дена смета-
но од денот на објавувањето на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање, 

- рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање, 

- понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понудува-
чот, 

- понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавните набав-
ки, преку нисарницата на Министерството за внат-
решни работи или лично до Комисијата на 12.05.2000 
година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, 
во присуство на овластени претставници на понудува-
чите, 

- со понудата, понудувачот да достави примерок од 
предметот на набавката, 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
неделосни и нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

1.800 парчиња и чорапи - 1.800 пара за припадниците 
на противпожарните единици предвидена во Правил-
никот за условите за униформата ("Службен весник 
на РМ" бр. 44/94).. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавните набавки. 

6. Набавката е делива. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 

1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена изразена во денари (по-

себно искажан данокот на додадена вредност и други 
давачки кон државата), со вклучен превоз до набаву-
вачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 
23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВ-
КИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содр-
жината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98), во оригинален примерок или копија заверена 
од нотар. 

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потирда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- цена 
- квалитет 
- начин на плаќање 
- рок на испорака 

40 поени 
30 поени 
25 поени 

5 поени 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Министерството за внатреш-
ни работи објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 25/2000 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Република 

Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
- кожни ракавици - 3.000 парчиња, чорапи - 12.000 

пара за Полиција, предвидени во Уредбата за унифор-
ма ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000), и кошули -

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ: 

- рок на доставување на понудите е. 15 дена смета-
но од денот на објавувавте на отворениот јавен по-
вик во последното средство за јавно информирање, 

- рок на важноста на ,понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното Отворање, 

- понудувачите во соглфност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потиишан од одговорно лице на понудува-
чот, 

- понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавните набав-
ки, преку писарницата на Министерството за внат-
решни работи или лично до Комисијата на 12.05.2000 
година во 11,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, 
во присуство на овластени претставници на понудува-
чите, 

- со понудата, понудувачот да достави примерок од 
предметот на набавката, 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
неделосни и нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јав-
ните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на Министерството за вна-
трешни работи, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 23/2000 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Л. ,Набавувач 
Министерство за внатрешни работи на Републи-

ка Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
- чевли со подебел ѓон за Полиција - 6.000 пара, 

предвидени во Уредбата за униформа ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 10/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен: 
4. На повикот може да сет јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавните набавки. 
II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 

1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена изразена во денари (по-

себно искажан данокот на додадена вредност и други 
давачки кон државата), со вклучен превоз до набаву-
вачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-
НУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 23, 
24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за со-
држината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98), во оригинален примерок или копија заверена 
од нотар. 

2. Потирда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- цена ' 40 поен л, 
- квалитет 35 поени, 
- начин на плаќање 20 поени, 
- рок на испорака 5 поени. 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ:' 

- рок на доставување на понудите е 15 дена смета-
но од денот на објавувањето на отиорениот повик во 
последното средство за јавно информирање; 

- рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање; 

- понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понудува-

.чот; 
- понудата и другата документација с^ доставуваат 

во согласност со член 53 од Законот за јавните набав-
ки, преку писарницата на Министерството за вна-
трешни работи или лично до Комисијата на 11.05.2000 
година во 11,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, 
во присуство на овластени претставници на понуду-
вачите; 

- со понудата, понудувачот да достави примерок од 
предметот на набавката; 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 16 од Законот за јав-
ните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за-јавни набавки на Министерството за вна-
трешни работи, објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 22/2000 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувач 
- Министерство за внатрешни работи на Републи-

ка Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 91000 Скопје. 
2. Предмет на набавката 
- теренски чевли за Полиција - 3.000 пара, предви-

дени во Уредбата за униформа ("Службен весник на 
РМ" бр. 10/2000). 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот може да се јави и група на 
понудувачи. 

5. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со член 16 од Законот за јавните набавки. 

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Назив на понудувачот односно производителот. 
2. Вкупна и единечна цена изразена во денари (по-

себно искажан данокот на додадена вредност и други 
давачки кон државата), со вклучен превоз до набаву-
вачот. 

3. Начин на плаќање. 
4. Рок на испорака. 

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПО-
НУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 23, 
24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ 

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за со-
држината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
32/98), во оригинален примерок или копија заверена 
од нотар. 

2. Потирда дека не е во стечај или не е во процес 
на ликвидација, издадена од судовите. 

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4. Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 
IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

-цена , 40 поени, 
- квалитет 35 поени, 
- начин на плаќање 20 поени, 
- рок на испорака 5 поени. 

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ: 

- рок на доставување на понудите е 15 дена сме-
тано од денот на објавувањето на отиорениот повик 
во последното средство за јавно информирање; 

- рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање; 
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- понудувачите во согласност со член 54, став 1од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од одговорно лице на понудува-
чот; 

- понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавните набав-
ки, преку писарницата на Министерството за вна-
трешни работа или лично до Комисијата на 11.05.2000 
година во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, 
во присуство на овластени претставници на понуду-
вачите; 

- со понудата, понудувачот да достави примерок од 
предметот на набавката; 

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 112-141. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ"бр.26/98), Коми-
сијата за јавни набавки на Министерството за внатре-
шни работи објавува 

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР.21/2000 

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.Набавувач 
Министерството за внатрешни работи на Репуб-

лика Македонија, ул."Димче Мирчев" бб. 91000, Ско-
пје. 

2.Предмет на набавката 
Ткаенина за зимски панталони и капи за Полиција 

во темно сина боја 8.000 метри во ширина 1,50 метри 
предвидена во Уредбата за униформа(" Службен вес-
ник на РМ бр. 10/2000) и ткаенина за зимска униформа 
за припадниците на противпожарните единици во 
оловно сина боја 3.500 метри во ширина 1,50 метри 
предвидена во Правилникот за условите за унифор-
мата ("Службен весник на РМ" бр. 44/94). 

^ 3.Повикот е јавен, отворен и анонимен. 
4. На повикот може да се јави секое правно или 

физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност 
со набавката. На повикот мс:ке да се -аси к група на 
понудувачи. 

5.Постапката на повикот се спроведува во согла-
сност со член 16 од Законот за јавните набавки. ' 

6.Набавката е делива. 

^СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 

1.Назив на понудувачот односно производителот. 
2.Вкупна и единечна цена изразена во денари (по-

себно искажан данок на додадена вредност и други да-
вачки кон државата), со вклучен превоз до набавува-
чот. 

3.Начин на плаќање. 
4.Рок на испорака. , 

III. ПРИ ДРУЖИ АТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА 
ПОНУДУВАЧОТ, ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 22, 
23, 24 И 29 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВ-
КИ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ. 

1.Документ за финансиски бонитет од Заводот за 
платен промет во согласност со Правилникот за содр-
жината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 
323/98), во оргинален примерок или копија заверена 
од нотар. 

2.Потврда дека не е во стечај или не е во процес на 
ликвидација, издадена од судовите. 

3.Потврда дека нема мерка за забрана за вршење 
на дејност. 

4.Писмено овластување за учество на јавниот по-
вик. 

VI.КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ: 

-цена 40 поени 
-квалитет 30 поени 
-начин на плаќање 25 поени 
-рок на испорака 5 поени 

У.РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ: 

-рок на доставување на понудите е 15 дена сметано 
од денот на објавувањето на отворениот јавен повик 
во последното средство за јавно информирање, 

-рок на важноста на понудата да не е помал од 60 
дена од денот на нејзиното отворање, 

-понудувачите во согласност со член 54, став 1 од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги дос-
тават во еден оригинален примерок кој треба да 

биде заверен и потпишан од одговорно лице на 
понудувачот, 

-понудата и другата документација се доставуваат 
во согласност со член 53 од Законот за јавните набав-
ки, преку писарницата на Министерството за внат-
решни работи или лично до Комисијата на 11.05.2000 
година во 10,00 часот , кога ќе се отвораат понудите, 
во присуство на овластени претставници на понуду-
вачите. 

-со понудата, понудувачот да достави примерок од 
предметот на набавката. 

- понудите кои на ги содржат бараните податоци, 
односно кон кои не е приложена бараната придружна 
документација и навремена понуда, ќе се сметаат за 
нецелосни и нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 112-141. 

комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Министерството за внатрешни рабо-
ти објавува 

ОГАРНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 20/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 

(ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО 
ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувач На јавниот повик е Министерството 
за внатрешни работи на Република Македонија, ул. 
"Димче Мирчев" бб, 91ф0, Скопје. 

2. Предмет на јавниот повик број 20/2000 е приби-
рање документација за претходно утврдување на подо-
бност на понудувачите како можни носители на наба-
вка за виндјакни за Полиција - 3.000 парчиња предви-
дени во Уредбата за униформа ("Службен весник на 
РМ" бр. 10/2000). 

3. Повикот е јавен, отаорен и анонимен, и право 
на учество имаат сите домашни правни и физички ли-
ца кои вршат стопанска дејност. 

4. Постапката за повикот се спроведува во соглас-
ност со член 31 од Законот за јавните набавки ("Слу-
жбен весник на РМ" бр. 26/98). 

П. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 

1. Комисијата за јавните набавки на Министер-
ството за внатрешни работи, има потреба од претход-



Стр. 1906 - Бр. 33 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 април 2000 

но утврдување на подобност на понудувачите (прет-
квалификација), преку документација, кои би биле по-
викувани да достават понуди за набавка на виндјакни 
за Полиција - 3.000 парчиња. 

2. Понудувачите кои се бават со стопанска деј-
ност, своето учество на јавниот повик можат да го 
пријават за извршување на предметот на набавката 
врз основа на оценка дали тие имаат потребен техни-
чко-технолошки бонитет, економско-финансиски бо-
нитет; расположива опрема и други физички капаци-
тети за реализирање на набавката; менаџерска спосо-
бност; искуство и стручен кадар; немаат правосилна 
пресуда со изречена мерка за безбедност - забрана за 
вршење на дејност и дали има документ за регистра-
ција. 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Понудувачите со пријавата од точка II на овој 
повик ги доставуваат следните документи: 

- документ за техничко-технолошки бонитет; 
- документ за економско-финансиски бонитет; 
- документ за расположива опрема и други физич-

ки капацитети потребни за реализација на набавката; 
- документ за менаџерска способност; 
- документ за досегашно искуство (референтиа ли-

ста) и стручен кадар за извршување на набавката; 
- документ дека со правосилна пресуда не му е из-

речена мерка на безбедност - забрана за вршење на 
дејност; 

- документ за регистрација на дејноста; 
- документ дека не е под стечај или ликвидација. 
2. Документацијата и другите податоци се доста-

вуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол 
треба да ја носи ознаката "не отворај", како и бројот 
на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква 
ознака со која би можел да се идентификува понудува-
чот. 

3. Рокот за прием на документацијата изнесува 21 
ден од денот на објавувањето во "Службен весник на 
РМ" и во едно од средствата за јавно информирање. 

4. Документацијата се доставува до набавувачот -
Министерство за внатрешни работи на, Република Ма-
кедонија, ул. "Димче Мирчев бб - Скопје. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Документацијата што нема да биде доставена во 
утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според бараната содржина во повикот нема да се раз-
гледува. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки при општина Зрновци, објавува 

Б А Р А Њ Е БР. 1/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗБОР НА 

ИЗВЕДУВАЧ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Инвеститор: Општина Зрновци - Зрновци тел. 

0903 53-102 и факс. 0903 53-220 
ПРЕДМЕТ НА БАРАЊЕТО 
Избор за најповолен изведувач за изградба на ули-

ци, и локални патишта во општина Зрновци. 
ПРЕДМЕТ НА ПОНУДАТА 
Предмет на понудата се единечни цени за изградба 

на следните позиции: 
- спремање на тампон со планирање и валирање -

ден/м2. 
- машинско вградување на асфалтен слој од БНХС 

16 до 7 см- ден/м2. 
КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

Критериум за избор на најповолен понудувач се: 
цена, гаранција за квалитет, референци, техничка оп-
ременост и кадровска структура. 

РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
РОКОТ на доставувањето на понудите е 7(седум) де-

на, од објавувањето во јавно гласило. 
ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
Понудите се доставуваат на начин пропишан со од-

редбите на член 52, 53 и 54 од Законот за јавните на-
бавки 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите кои нема да бидат доставени во предви-

дениот рок, нема да бидат разгледувани. Секој понуду-
вач учествува само со една понуда. 

Отворањето на понудите ќе се врши без присуство 
на понудувачите. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набав-
ки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Министерството за труд и социјална 
политика, објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИ-

ЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик е Министерството 

за труд и социјална политика, ул. Даме Груев" бр. 4. 
1. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 1 е 

прибирање на документација за претходно утврдува-
ње на подобност на понудувачите како можни носи-
тели на набавка која ја спроведува Министерството за 
труд и социјална политика. 

З. Повикот е јавен, отиорен и анонимен, и право на 
учество на сите домашни мали и средни претиријатија 
кои вршат услуги од: 

- завршни работи во градежништиото (малтери-
сување, кровопокривачки работи, керамичарски рабо-
ти, паркетарски работи, инсталации-водовод, канали-
зација, електрика, хидроизолација, молерисување, из-
работка на фасади, столарски работи, плафоњерски и 
сл., 

- изведба на системи за водоснабдување, 
- изведба на пречистителни станици за фекални во-

ди. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки при Министерство-

то за труд и социјална политика има потреба од прет-
ходно утврдување на подобност на понудувачите 
(преткваливикација), преку документација, кои би би-
ле повикувани да достават понуди според подготиени 
тендери за изведба на градежно-занатски работи, за 
изведба на водоснабдителни системи и пречистителна 
станица на објектите од областа на детската заштита -
детски градинки и детски одморалишта, како и објек-
ти од областа на социјалната заштита. 

2. Понудувачите, своето учество на јавниот повик 
можат да го остварат со пополнување на- образецот 
кој можат да го подигнат во архивата на Министер-
ството за труд и социјална политика - сектор за насе-
ление, популациона политика и општествена заштита 
ма децата. Во образецот е дефинирано кои документи 
се потребни за конкурирање со претквалификации за 
опишаниот проект. ^ 

3. ДОСГАБУБАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА . 
1. Документацијата да се достави до набавувачот - \ 

Министерство за труд и социјална политика - сектор 
за население, популациона политика и општествена 
заштита на децата на ул. "Кочо Рацин", блок бр. 9, 
Скопје. 
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2. Ограничениот повик трае 10 дена од објавување-
то во "Службен весник на РМ" и во едно друго сред-
ство за јавно информирање. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и која нема да биде изработена спо-
ред бараните содржини во повикот, нема да се разгле-
дува. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за јав-
ните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на Републичка геодетска 
управа - Скопје објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2000 
ЗА НАБАВКА НА ГПС ОПРЕМА 

1. НАБАВУВАЧ 
Републичка геодетска управа со седиште на улица 

"Трифун Хаџијанев" бр. 4, Скопје. 

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Набавка на ГПС опрема: 
- една перманентна базна станица за непрекинато 

набљудување^ потребниот софтвер, 
- - една ОРЅ тотална станица (двофреквентна), со 

една базна станица и два ровера со потребната опрема 
за работа во КТК режим и потребен софтвер, 

- три еднофреквентни СРЅ приемници со потреб-
ната опрема и софтвер, 

За подетална и поопширна спецификација ќе се 
обратите до Комисијата за јавни набавки при Репуб-
личката геодетска управа. 

3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- предмет на понудата (сите делови од набавката 

или одделен дел од набавката), 
- поединечна цена во денариЛ)М, со посебно иска-

жани царински и други давачки, 
- начин на плаќање, 
- рок и начин на испорака, 
- услови и гаранција на понудената опрема, 
- рок и важност на понудата. 
Понудувачите можат да достават понуда за пред-

метот на набавката го целост (за сите делеви од на-
бавката) или само за одделни делови од набавката. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Придружна документација која понудувачот 

задолжително треба да ја приложи кон понудата: 
- извод од судска регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет на понудувачот издаден од 

носителот на платен промет во согласност со Правил-
никот за содржината на документот за бонитет 
("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98), 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судска евиденција), 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедносг-забрана на вршење на дејност 
(извод од судска евиденција). 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од судска регистрација на дејнос-
та кој може да се достави како копија. 

4 2. Доказ за техничката способност кои понудува-
чот, во согласност со член 23 од став 1 од Законот за 
јавните набавки, треба да ги приложи кон понудата' 

- список на главни испораки на стоки во послед-
ните 3 години со количествата на испорачаната опре-
ма и примачите, 

- опис на понудената опрема. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- висина на цената 20 поени 
- рок и начин на плаќање 20 поени 
- сервис и гаранција 10 поени 
- рок за испорака 
- квалитет и потекло 

на производите 50 поени 
- понудено најекономично 

решение 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

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

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

Понудите треба да бидат доставени на начин про-
пишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните на-
бавки. 

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1, од 
Законот за јавните набавки, понудите треба да ги до-
стават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласот, односно кон кои не е приложена ба-
раната придружна документација ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за 
јавните набавки, можат да се достават преку пошта, 
на адреса улица "Трифун Хаџмјанев" бр. 4, да се пре-
дадат во архината на Републичката геодетска управа 
(најдоцна до 15 часот секој работен ден) или понудите 
да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на са-
мото место, но најдоцна до утврдениот ден и час на 
јавното отворање на понудите. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 15 
05.2000 год. (понеделник) во 12:00 часот во просто-
риите на Републичката геодетска управа (ул. "Трифун 
Хаџијанев" бр. 4, Скопје). Претставниците на понуду-
вачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на 
понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и 
предадат писмено овластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за јав-
ните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ко-
мисијата за јавни набавки на Републичката геодетска 
управа - Скопје објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 
ЗА НАБАВКА НА ТОТАЛНИ СТАНИЦИ 

1. НАБАВУВАЧ 
Републичка геодетска управа со седиште на улица 

"Трифун Хаџијанев" бр. 4, Скопје. 

2 ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Набавка на: 
- 15 (петнаесет) тотални станици 
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За подетална и поопширна спецификација ќе се 
обратите до Комисијата за јавни набавки при Репуб-
личката геодетска управа. 

3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ 
- предмет на понудата (сите делови од набавката 

или одделен дел од набавката), 
- поединечна цена во денари/ОМ, со посебно иска-

жани царински и други давачки, 
. -начин на плаќање, 

- рок и начин на испорака, 
- услови и гаранција на понудената опрема, 
- рок и важност на понудата. 
Понудувачите можат да достават понуда за пред-

метот на набавката во целост (за сите делови од на-
бавката) или само за одделни делови од набавката. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Придружна документација која понудувачот 

задолжително треба да ја приложи кон понудата: 
- извод од судска регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет на понудувачот издаден од 

носителот на платен промет во согласност со Правил-
никот за содржината на документот за бонитет 
("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98), 

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликви-
дација (извод од судска евиденција), 

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изрече-
на мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност 
(извод од судска евиденција). 

Сите документи кои ја сочинуваат придружната 
документација треба да бидат доставени во оригина-
лен примерок или како копија заверена од нотар, со 
исклучок на изводот од судска регистрација на дејнос-
та кој може да се достави како копија. 

4.2. Доказ за техничката способност кои понудува-
чот, во согласност со член 23 од став 1 од Законот за 
јавните набавки, треба да ги приложи кон понудата: 

- список на главни испораки на стоки во послед-
ните 3 години со количествата на испорачаната опре-
ма и примачите, 

- опис на понудената опрема. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- висина на цената 30 поени 
- рок и начин на плаќање 20 поени 
- кервис и гаранција 30 поени 
- рок за испорака 10 поен:: 
- квалитет и потекло 
на производите 10 поени 

- понудено најекономично 
решение 

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ 

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

Понудите кои ќе пристигаат по рокот за доставу-
вање ќе се сметаат за ненавремени и нема да бидат 
разгледувани. 

Понудите треба да бидат доставени на начин про-
пишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните на-
бавки. 

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1, од 
Законот за јавните, набавки, понудите треба да ги до-
стават во еден оригинален примерок кој треба да биде 
заверен и потнишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

Понудите кои не ги содржат сите податоци назна-
чени во огласот, односно кон кои не е приложена ба-

раната придружна документација ќе се сметаат за не-
комплетни и нема да се разгледуваат. 

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за 
јавните набавки, можат да се достават преку пошта, 
на адреса улица "Трифун Хацијанев" бр. 4, да се пре-
дадат во архивата на Републичката геодетска управа 
(најдоцна до 15 часот секој работен ден) или понудите 
да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на са-
мото место, но најдоцна до утврдениот ден и час на 
јавното отворање на понудите. 

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 15. 
05.2000 год. (понеделник) во 10:00 часот во просто-
риите на Републичката геодетска управа (ул. "Трифун 
Хаџијанев".бр. 4, Скопје). Претставниците на понуду-
вачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на 
понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и 
предадат писмено овластување од понудувачот. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните 
набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки на Министерство за правда на 
Република Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 9/2000 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА 
ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДБА НА СТОЛАРСКИ РАБО-
ТИ - ПЛАКАРИ ЗА ОБЈЕКТ ПРАВОСУДНИ 

ОРГАНИ ВИСОК ДЕЛ - СКОПЈЕ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
- Набавувачот на јавниот повик бр. 9/2000 е Мини-

стерството за правда на Република Македонија, ул. 
"Димитрија Чуповски" бр. 9, Скопје. 

- Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
изведба на столарски работи - плакари за објект пра-
восудни органи висок дел - Скопје. 

- Повикот е јавен, отиорен и анонимен, со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за ваков вид на дејност. 

- Отворање на понудите ќе се изврши во присуство 
на понудувачите. 

- Рок на важност на понудата 30 дена. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Тендерската документација со која располага на-

бавувачот се однесува на шеми на вградени плакари за 
објект правосудни органи Висок дел - Скопје. 

- Опис, количество и технички карактеристики на 
набавката дадени се во тендерската документација. 
Тендерската документација може да се подигне во 
просториите на ГП Бетон, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, 
VII кат (кај секретарка^ на директорот од проек-
тантско), секој работен ден од 10 до 14 часот, за време 
на траење на јавниот повик. 

- Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на тендерската документација изнесува 
700,00 денари и истиот е неповратен. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА: 
- име и адреса на понудувачот (седиште на понуду-

вачот), ^ , 
- вкупна цена на понудата во денари со сите да-

вачки, 
- начин и услови на плаќање, 
- рок на изведба, 
- кадровска и техничка опременост на понудува-

чот. 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачот задолжително треба да ја приложи 

следната документација: 
- извод од регистрација на дејноста, 
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- документ за бонитет издаден' од носителот на 
платен промет (оригинален примерок или копија заве-
рена од нотар), 

- извод од судска евиденција дека понудувачот не е 
во стечај или во процес на ликвидација (оригинал или 
фотокопија заверена кај нотар), 

- извод од судска евиденција дека на понудувачот 
не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вр-
шење на дејност (оригинал или фотокопија заверена 
кај нотар). 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА 
НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 

- вкупна цена на понудата во 
денари со сите давачки 80 бода 

- начин и услови на плаќање 10 бода 
- рок на изведба 10 бода 

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
- понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок, а врз оригинална тендерска документација подиг-
ната кај набавувачот и истата да биде потпишана и за-
верена од страна на одговорното лице на понудувачот; 

- понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт кој содржи два.затворени 
коверта. Надворешниот коверт во горниот лев агол 
треба да содржи ознака "не отворај" и бројот на по-
викот. Тој не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
на на ковертот треба да стои точна адреса на набаву-
вачот. Внатрешниот коверт ја содржи понудата и носи 
ознака "понуда", а вториот внатрешен коверт ја содр-
жи техничката документација и носи ознака "доку-
ментација" и точна адреса на испраќачот-понудувач; 

- понудата и придружната документација се доста-
вуваат на адреса: 

Министерство за правда на Република Македонија, 
ул. "Димитрија Чуповски" бр. 9 - Скопје, со назнака за 
комисија за јавни набавки, препорачано по пошта, со 
предавање во архивата на набавувачот или со пре-
давање на комисијата на лице место, но најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање на понудите (кое 
ќе се одржи во просториите на ГП Бетон, ул. "Јуриј 
Гагарин" бр. 15 - II кат); 

- секој учесник може да учествува само со една по-
нуда (една варијанта); 

- понудите кои се предадени по рокот, како и по-
нудите кои не се изработени според пропозициите на 
повикот и тендерската документација, како и оние 
кои немаат доказ за финансискиот бонитет и технич-
ката способност, нема да бидат разгледувани. 

7. РОКОВИ 
- Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 

16.05.2000 година во 9 часот во просториите на ГП Бе-
тон, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, II кат, Скопје, во при-
суство на овластени претставници на понудувачите. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавните набавки 
(„Сл. весник на РМ" 26/98), Комисијата за Јавни на- -
бавки на Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје" -
Скопје објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07/2000 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
НАДВОРЕШНИ ГУМИ РАДИАЛ-ТУБЕЛЕС ЗА АВ-
ТОБУСИ И ГУМИ Р АДИ АЛ КОМПЛЕТ ЗА АВТО. 

БУСИ (ВНАТРЕШНА ГУМА И ПОЈАС) 

1Г ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: 
Јавно сообраќајно претпријатие „Скопје", со се-

диште во Скопје на бул. „Александар Македонски" бр. 
10. 

1.2. Предмет на набавката: 
- надворешни гуми радиал-тубелес за автобуси, 
- гуми радиал комплет за автобуси (внатрешна гума 

и појас), 

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документаци-
јата. 

1.4. Критериуми за избор на најповрлен понудувач: 

Бодови 
-Цена 30 
- Начин на плаќање 20 
- Гаранција за квалитет на гумите 20 
- Финансиска и економска способност 20 
- Техничка способност и досегашно искуство на 
понудувачот 10 
Вкупно бодови: 100 

1.5. Рок на доставување на понудите: 15 дена од 
денот на објавувањето на отворениот повик. 

1.6. Важност на понудата е 30 дена од денот на при-
фаќање на понудата. 

1.7. Право на учество на повикот имаат сите до-
машни и странски правни лица. 

П. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендерската документација може да се подигне 
во ЈСП „Скопје" - дирекција, Скопје Служба за на-
бавки соба бр. 13, секоЈ работен ден од 10-13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничката документација е неповра-
тен и изнесува 1000 денари и се уплатува при подигање 
на документацијата или на ж-ска 40110-601-10521, дано: 
чен број 4030955261454, депонент ца Комерцијална 
банка - Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендерската 
документација ќе имаат право да поднесат понуди. 

1П. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

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

3.2. Понудата содржи докази за техничката способ-
ност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за 
јавните набавки) како гаранција за квалитетио и си-
гурно работење: 

- референци - список на големи испораки на гуми во 
последните две години,. 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки со кои располага понудувачот и мерки што ги 
превзема за обезбедување на квалитетот на гумите, 

- кадровска структура - поучување на технички 
лица задолжени за контрола на квалитетот. 

3.3. Понудувачите да ја достават следната докумен-
тација: 

- документ за бонитет (согласно член 22 од Законот 
за јавните набавки). 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбед-
ност - забрана за вршење на дејност, изречена од Суд 
(согласно член 24 од Законот за јавните набавки). 

Претходно наведените документи да се достават во 
оригинал или заверена копија. 

3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаран-
ција на понудите во износ од 5 % од вредноста на пону-
дата во валутата на понудата, која треба да биде прика-
жана во придружната документација. 
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IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-
мерок, потпишан од страна на одговорното лице на 
понудувачот. 

4.2. Понудата се испраќа во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи дознаката „НЕ ОТВОРАЈ" како и бројот на отво-
рениот повик. 

Истиот не треба да содржи никаква ознака со која 
би можел да се идентификува понудувачот. Во среди-
ната на пликот треба да биде назначен набавувачот и 
неговата адреса. 

Првиот внатрешен плик ја содржи бараната доку-
ментација и ја носи ознаката „документација". Вториот 
внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака „по-
нуда". 

4.3. Понудата се доставува по пошта или со преда-
вање во архивата на ЈСП „Скопје" - дирекција, нај-
доцна до 16.5.2000 година, до 1200 часот, со обезбеду-
вање на доказ за датумот на предавањето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудата која не е предадена во предвидениот 
рок, како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавните на-
бавки, нема да се разгледуваат. 

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на 
овластени претставници на понудувачите ќе се изврши 
на 16.5.2000 година, во 1200 часот во просториите на 
дирекцијата на ЈСП „Скопје" во салата за состаноци. 

5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето 
на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот 
да и предадат писмено овластување за застапување на 
понудувачот. 

5.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

5.5. За подетални информации понудувачите можат 
да се обратат на тел.: 174-263 и 174-248. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Акционерското Друштво за 
телекомуникации „Македонски Телекомуникации" -
Скопје објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 48/00 
, (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) 

ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ 

ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации" - Скопје со седиште во Скопје, на 
ул. ,,Орце Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: патнички автомобили. 

1.3. Вид и количина: 
- патнички автомобили (салонски) со 4 вратив 14 авто-
мобили и 
- патнички автомобили со 4 врати - 5 автомобили 

2. Технички карактеристики на предметот на набав-
ката: 

За 14 патнички автомобили (салонска): 
основни карактеристики 
- мотор на дизел гориво; 
- зафатнина до 1900 ццм; 
- моќност над 100 КС. 

Останати технички карактеристики (опременост, без-
бедносни параметри): 
- АБС систем на кочење; 
- 4 воздушни перничиња (2 за возач и совозач 2 
странични); 
- серво управувач; 
- автоматски клима - уред; 
- централна брава; 
- аларм; 
- борд компјутер; 
- радио касетофон; 
- металик боја. 

За 5 патнички автомобили: 
основни карактеристики 
- мотор на дизел гориво; 
- зафатнина до 1900 ццм; 
- моќност до 70 КС. 

Останати технички карактеристики: 
- серво управувач; 
- автоматски клима - уред; 
- централна брава; 
- радио касетофон; 
- металиве боја. 

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во 
согласност со Законот за јавните набавки. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- Цена 50% 
- Квалитет - технички карактеристики 20% 
- Рок на испорака 20% 
- Начин на плаќање 5% 
- Сервисна поддршка 5% 

1.6. Рок на поднесување на понудите 15.05.2000 година 
до 12,00 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на 
понудите. 
1.7. Рок на важноста на понудата: 60 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничка способност на понудувачот (согласно член 23 
од Законот за јавните набавки). 
Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни 
за проценка по сите критериуми за избор на најповолен 
понудувач од точка 1.5. Доколку истите не се доставени 
понудата ќе се смета за некомплетиа. 
2.3. Понудата треба да содржи податоци за гарантниот 
рок, начинот на сервисирање и одржување во гарантен 
рок и надвор од гар^нтииот рок. 
2.4. Понудувачите на патиичките автомобили треба да 
достават доказ за потеклото на возилата и хомолога-
ција, како и докази за обезбеден сервис и резервни 
делови. 
2.5. Понудувачите задолжително да ја достават след-
ната придружна документација: 

- Извештај со мислење за бонитетот на понудувачот 
- издаден од ЗПП на Република Македонија (со-
гласно член 22 од Законот за јавните набавки („Сл. 
весник на РМ" бр. 32/98), во оригинален примерок 
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или фотокопија заверена кај нотар, односно за 
странско правно или физичко лице ревизорски из-
вештај од странска ревизорска институција кои 
претставуваат комерцијална ревизија; 
- Доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација, издаден од страна на судот; 
- Доказ дека не му е изречена мерка за безбедност 
забрана на вршење на дејност, издаден од страна на 
судот, (согласно член 24 од Законот, за јавните на-
бавки); 
- Понудувачот задолжително да достави проспект за 
понудените возила. 

Горенаведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
2.6. Понудите треба да бидат придружени со банкова 
гаранција на понудите во износ од 5% од вредноста на 
понудата, која треба да биде доставена со придружната 
документација. 
2.7. Понудата треба да содржи поединечни цени од-
носно основна цена, како и вкупна цена - цена до реги-
страција (со вкалкулиран данок и царина). Цената 
треба да биде изразена во германски марки. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-

, рок кој треба да биде потнишан од страна на одговорно 
лице на субјектот. 
3.2. Понудите се доставуваат на дирекција во А.Д. за 
телекомуникации „Македонски Телекомуникации" -
Скопје, ул. „Орце Николов" б.б. и тоа се до 15.05.2000 
година до 12,00 часот, кога и ќе се изврши јавно отво-
рање на понудите. Понудувачите имаат задача да обез-
бедат докази за датумот на предавањето на понудата 
(потврда од архивата на Друштвото или потврда за пре-
дадена пратка). 
3.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На пред-
ната страна од пликот, во горниот лев агол треба да 
биде назначено „не отворај" како и бројот на барањето, 
во средината на пликот треба да биде назначена точ-
ната адреса на А.Д. за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации" - Скопје. 
Во затворениот плик треба да има уште два затворени и 
запечатени плика. 
Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи оз-
нака - понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи 
документацијата и носи ознака - документација - и точ-
ната адреса на понудувачот. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на 
отворениот повик и Законот за јавните набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
4.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
ден 15.05.2000 година во 12.00 часот, во просториите на 
дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации" 
Скопје, во салата на IV кат. 
4.3. На отворањето на понудите може да присуствуваат 
претставници на понудувачот кои на Комисијата на на-
бавувачот ќе и предадат писмено овластување за заста-
пување на понудувачот. 
4.4. Набавувачот изборот може да го изврши посебно 
по позиции во спецификацијата или во целина, од еден 
или повеќе понудувачи. 
4.5. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 
091 141 268. Комисија за јавни набавки 

И С П Р А В К А 
НА ОТВОРЕН ПОВИК БР 01/2000 ЗА 

ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА 
НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 

објавен од Одборот на МЗ "Симитлија" с Покрај 
чево - општина Подареш во "Службен весник на РМ" 
бр.32/2000 од 21 04.2000 година 

Точката 4.2 се менува и гласи. ' Понудата се дос-
тавува по пошта или со предавање во архива во про-
сториите наопштина Подареш-ГЈодареш, заклучно со 
20 05.2000 година. 

С О Д Р Ж И Н А 
1848. Здоон за изменување и дополнување на За-

конот за заштита при работа 1891 
1849. Закон за задолжување на Република Маке-

донија кај Кредитната банка за обнова 
(„К1%), од Сојузна Република Германија 
за реализација на Проектот за унапреду-
вање на микро, мали и средни претприја-
тија 1891 

1850. Закон за изменување на Законот за угости-
телската и туристичката дејност 1892 

1851. Одлука за избор на претседател и членови 
на Одборот за одбележување на 2000 го-
дина од Христијанството 1893 

1852. Одлука за избор на претседател и членови 
на Одборот за одбележување на почетокот 
на третиот милениум " 1893 

1853. Одлука за избор на претседател и членови 
на Одборот за одбележување на 90 години 
од раѓањето на мајка Тереза (26 август 
1910) 1893 

1854. Одлука за избор на претседател и членови 
на Одборот за одбележување на 10 години 
од првите повеќепартиски избори (11 ноем-
ври 1990 година) 1893 

1855. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Медицински центар „Кавадарци" - Кава-
дарци 1894 

1856. Одлука за именување на републички совет-
ници на Собранието на Република Македо-
нија 1894 

1857. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Здравствената работна организа-
ција - Градска општа болница „Моша Пи-
јаде" - Скопје 1894 

1858. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Државното земјоделско прехранбено 
училиште „Димитар Влахов" - Струмица. . 1894 

1859. Решение за именување вршител на должно-
ста директор на Јавно радиодифузно прет-
пријатие на локално ниво - РТВ Берово. . . 1895 

1860. Решение за разрешување од вршител на 
должноста директор на Јавно радиоди-
фузно претпријатие на локално ниво - РТВ 
Берово 1895 

1861. Решение за назначување помошник на ми-
нистерот за сообраќај и врски 1895 

1862. Решение за назначување помошник на ми-
нистерот за сообраќај и врски 1895 

1863. Решение за разрешување од должноста по-
мошник на министерот за сообраќај и 
врски - 1895 

1864. Решение за назначување советиик на мини-
стерот за сообраќај и врски 1895 

1865. Решение за назначување советник на мини-
стерот за сообраќај и врски 1895 

1866. Решение за назначување советник на мини-
стерот за сообраќај и врски 1896 
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1867. Решение за назначување советник на мини-
стерот за сообраќај и врски 1896 

1868. Решение за разрешување од должноста со-
ветник на министерот за сообраќај и врски. 1896 

1869. Решение за разрешување од должноста со-
ветник на министерот за сообраќај и врски. 1896 

1870. Решение за именување републички совет-
ник во Владата на Република Македонија. . 1896 

1871. Решение за именување претседател и чле-
нови на Управниот одбор на Домот на кул-
турата „Димитар Беровски" - Берово . . . . 1896 

1872. Решение за именување вршител на должно-
ста директор на Домот на културата 
„Мирка Гинова" - Демир Капија 1896 

1873. Решение за именување вршител на должно-
ста директор на Домот на младите - Штип . 1897 

1874. Решение за именување вршител на должно-
ста директор на Народниот музеј - Гевге-
лија 1897 

1875. Решение за именување вршител на должно-
ста директор на Народниот музеј во Свети 
Николе 1897 

1876. Решение за именување вршител на должно-
ста директор на Музејот на тетовскиот крај у 
-Тетово 1897 

1877. Решение за именување вршител на должно-
ста директор на Матичната библиотека 
„Гоце Делчев" - Гевгелија 1897 

1878. Решение за именување вршител на должно-
ста директор на Матичната библиотека 
„Страшно Пинџур" - Неготино 1897 

1879. Решение за разрешување и именување член 
на Управниот одбор на ЈП Службен весник 
на Република Македонија од редот на вра-
ботените на Јавното претпријатие 1897 

1880. Решение за именување вршител на должно-
ста директор на Домот на културата „АС-
НОМ" - Гостивар 1898 

1881. Решение за разрешување и именување чле-
нови на училишните одбори во основните 
училишта на подрачјето на општината 
Чаир-Скопје 1898 

1882. Решение за разрешување и именување чле-
нови на училишните одбори во основните 
училишта на подрачјето на општината -
Дебар 1899 

1883. Решение за разрешување и именување чле-
нови на училишните одбори во основните 
училишта на подрачјето на општината Ма-
кедонски Брод 1899 

18Ѕ4. Решение за разрешување и именување чле-
нови на училишните одбори во основните 
училишта на подрачјето на општината -
Штип 1900 

1885. Решение за разрешување и именување чле-
нови ^а училишните одбори во основните 
училница на подрачјето на општината -
Куманово 1900 

1886. Решение за разрешување и именување чле-
нови на училишните одбори во основните 
училница на подрачјето на општината -
Гостивар 1902 

1887. Решение за разрешување и именување чле-
нови на училишните одбори во основните 
училишта на подрачјето на општината 
Центар - Скопје 1904 

1888. Решение за разрешување и именување чле-
нови на училишните одбори во основните 
училишта на подрачјето на општината 
Гази Баба - Скопје 1905 

1889. Решение за разрешување и именување чле-
нови на училишните одбори во основните 
училишта на подрачјето на општината 
Карпош - Скопје 1906 

1890. Решение за разрешување и именување чле-
нови на училишните одбори во основните 
училишта на подрачјето на општината Ки-
села Вода - Скопје 1908 

1891. Решение за разрешување и именување чле-
нови на училишните одбори во основните 
училишта на подрачјето на општината -
Струмица 1909 

1892. Решение за разрешување и именување чле-
нови на училишните одбори во одделни ос-
новни училишта на подрачјето на општи-
ната - Радовиш 1910 

1893. Решение за разрешување и именување чле-
нови на училишните одбори во основните 
училишта, на подрачјето на општината -
Битола 19Ц 

1894. Решение за именување директор на Затво-
рот Скопје со отворени одделенија во 
Крива Паланка и Велес 1912 

1895. Програма за заштита на растенијата од бо-
лести и штетници во 2000 година 1912 

18%. Деловник за дополнување на Деловникот 
за работа на Владата на Република Маке-
донија 1913 

1897. Правилник за определување на работното 
време во трговијата на мало 1913 

1898. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 180/99 од 12 април 2000 
година 1914 

1899. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 181/99 од 12 апржл 2000 
година ѕ 1915 

1900. Решение на Републичката геодетска управа 1915 
1901. Решение на Републичката геодетска управа 1915 
1902. Решение на Републичката геодетска управа 1915 
1903. Решение на Републичката геодетска управа 1915 
1904. Решение на Републичката геодетска управа 1916 
1905. Решение на Републичката геодетска управа 1916 
1906. Одлука за утврдување и пресметување 

отворени девизни позиции на банките . . . . 1916 
1907. Одлука за измена на Одлуката за докумен-

тацијата и постапката за издавање на со-
гласности според одредбите на Законот за 
банки и штедилници 1917 

1908 Одлука за изменување на Одлуката за 
есконтната стапка на Народна банка на Ре-
публика Македонија 1917 

1909. Одлука за изменување на Одлуката за ка-
матната стапка на ломбардните кредити 
одобрени од страна на Народна банка на 
Република Македонија 1917 

Објава за запишување во Регистарот на 
производители на саден материјал 1918 
Исправка на Решението за утврдување на 
опремата која може да се увезе без пла-
ќање на царина 1918 
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