
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 9 септември 1999 
Скопје 

Број 58 Год. LV 

Аконтацијата за 1999година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 200 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1535. 
Врз основа на член 17 став 4 од Законот за одлику-

ван>а и признанија на Република Македонија и член 6 од 
Деловникот за организација, делокруг и начинот на 
работата на работните тела на Претседателот на Репу-
блика Македонија донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА 
И ПРИЗНАНИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I 

Д•р Славко Милосавлевски се разрешува од претсе-
дател на Комисијата за одликувања и признанија на 
Претседателот на Република Македонија. 

II 
Академик Цветан Грозданов се именува за претседа-

тел на Комисијата за одликувања и признанија на Прет-
седателот на Република Македонија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр. 07-877 Претседател 
7 септември 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Киро Глигоров, с.р. 

1536. 
Врз основа на член 153 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 17 август 1999 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА 
1. Се разрешува Викторија Бабамова од должноста 

советник на министерот за наука. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-4155/6 Претседател на Владата 
17 август 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1537* 

Врз основа на член 153 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 17 август 1999 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА 
1. Се разрешува Снежана Билиќ од должноста со-

ветник на министерот за наука. 

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

Бр. 17-4155/7 Претседател на Владата 
17 август 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1538. — 

Врз основа на член 153 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 август 1999 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА 
1. Се разрешува д•р Митко Камчевски од должноста 

советник на министерот за наука. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4155/8 Претседател на Владата 
17 август 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1539. 
Врз основа на член 153 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 август 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА НАУКА 
1. За советник на министерот за наука се назначува 

Марија Милошевска, досегашен помошник на министе-
рот за одбрана. 

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

Бр. 17-4156/2 Претседател на Владата 
17 август 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1540. 

Врз основа на член 153 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 август 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА НАУКА 
1. За советник на министерот за наука се назначува 

Живко Колчакоски, началник на Одделението за про-
грами и проекти во Министерството за наука. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-4157/2 
17 август 1999 година 

Скопје 

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

1541. 
Врз основа на член 153 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 август 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА НАУКА 

1. За советник на министерот за наука се назначува 
Коста Јовчевски, началник на Одделението за систем и 
организација на научноистражувачката дејност, во Ми-
нистерството за наука. 

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

Бр. 17-4158/2 
17 август 1999 година 

Скопје 

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

1542. 
Врз основа на член 153 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 август 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА НАУКА 

1. За советник на министерот за наука се назначува 
м-р Насер Раими, магистер по земјоделски науки. 

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

Бр. 17-4159/2 
17 август 1999 година 

Скопје 

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

1543. 
Врз основа на член 153 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 август 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
1. За помошник на министерот за образование се 

назначува Аџер Иметовска, професор. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-4177/1 
17 август 1999 година 

Скопје 

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

1544. 
Врз основа на член 153 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17 август 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА СЕКРЕТАРОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува Арбен Гоља од должноста помош-
ник на секретарот на Владата на Република Македо-
нија. 

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

Бр. 17-4178/1 
17 август 1999 година 

Скопје 

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

1545. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање 

Јавно претпријатие Македонска радиотелевизија 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
6/98),член 92 од Законот за радиодифузна дејност 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 17 август 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 

НА ЛОКАЛНО НИВО - РАДИО ВЕЛЕС 

1. Драги Миладиновски, се разрешува од должноста 
директор на Радио Велес. 

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

Бр. 17-1877/1 
17 август 1999 година 

Скопје 

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

1546. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање 

Јавно претпријатие Македонска радио•телевизија 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
6/98),член 92 од Законот за радиодифузна дејност 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97) 
и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 17 август 1999 година, донесе 

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

1. За вршител на должноста директор на Јавно ради-
одифузно претпријатие на локално ниво Радио Велес, 
се именува Емилија Здравкова, дипломиран педагог. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето; а ќе сс објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-1877/2 
17 август 1999 година 

Скопје 

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

1547. 
Врз основа на член 153 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24 август 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За советник на министерот за здравство се назна-
чува Богдан Шал>иќ, досегашен советник за економски 
прашања во Министерството за здравство. 

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

Бр.ч17-4066/2 
24 август 1999 година 

Скопје 

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

1548. 
Врз основа на член 153 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24 август 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА ЗДРАВСТВО 

1. За советник на министерот, за здравство се назна-
чува Димитрије Пашанку, доктор на стоматологија, до-
сегашен советник за стоматолошка заштита во Мини-
стерството за здравство. 

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. 

б) за членови: 
- Глигор Ивановски, економист, директор на „Не-

метали", 
- Миланчо Георгиев, дипл. артист, актер во Народ-

ниот театар Штип. 
Од редот на вработените во Домот: 
- Благој Самоников, професор по книжевност стру-

чен соработник во Домот на културата „Ацо Шопов" -
Штип, 

- Илчо Биков, организатор благајник во Домот на 
културата „Ацо Шопов" - Штип. 

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

Бр. 17-4185/2 
24 август 1999 година 

Скопје 

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

1550. 
Врз основа на член 29 став 3 од Одлуката за осно-

вање на Служба за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 37/98 и 45/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 ав-
густ 1999 година, донесе 

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

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува Јован Бишковски од должноста по-
мошник на директорот на Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Република Македонија. 

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

Бр. 17-4235/2 
24 август 1999 година 

Скопје 

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

Бр. 17-4067/2 
24 август 1999 година 

Скопје 
1549. 

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 
од Законот за културата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24 август 1999 
година, донесе 

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

РАТА „АЦО ШОПОВ" - ШТИП 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Домот на културата „Ацо Шопов" - Штип се имену-
ваат: 

а) за претседател 
- Анчо Стојанов, економист, сопственик на конфек-

цијата „Стилтекс" - Штип. 

1551. 
Врз основа на член 29 став 3 од Одлуката за осно-

вање на Служба за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 37/98 и 45/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 24 ав-
густ 1999 година, донесе ^ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ 
РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА 

1. За помошник на директорот на Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија се назначува Јовица Тодоровски, дипл. 
правник. 

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

Бр. 17-4235/3 
24 август 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1552. 
Врз основа на член 153 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24 август 1999 година, донесе 

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

НИЈА 

1. За помошник на секретарот на Владата на Репу-
блика Македонија се назначува Сали Сали, дипл. прав-
ник. 

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

Бр. 17-4274/1 
24 август 1999 година 

Скопје 

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

цијата важи: До" празен простор, потоа зборот „годи-
на", печат и потпис на министерот за стопанство. 

Член 4 
Легитимацијата се заменува со нова, ако: 
1. Заради дотраеност или оштетување стане неупо-

треблива; 
2. Се изгуби или на друг начин исчезне; 
3. Имателот ги промени личните податоци. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 12-5486/3 
31 август 1999 година 

Скопје 

Министер 
Михајло Толевски, с.р. 

1553. 
Врз основа на член 10 став 3 од Законот за техничка 

инспекција („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 48/99), министерот за стопанство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ИНСПЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на образецот на легитимацијата на републичкиот 
инспектор за техничка инспекција (во натамошниот 
текст: легитимација). 

Образецот на легитимацијата е прикажан во прилог 
1 кој е составен дел на овој правилник. 

Член 2 
Димензиите на легитимацијата се 9 х 6 см. 
Легитимацијата има полутврди темносини ко>рици. 
Внатрешните страни се од бела хартија. 

Член 3, 
Легитимацијата содржи: 
1. На предната страна на корицата со златна боја: 

грбот на Република Македонија; зборовите: „Репу-
блика Македонија, Министерство за стопанство, Репу-
блички инспекторат за техничка инспекција". 

На средина на корицата зборовите: „Инспекторска 
легитимација". 

2. На втората страна на корицата има простор за 
фотографија на имателот на легитимацијата 5,5 см. х 
3,5 см, со втиснат печат на Министерството за стопан-
ство, под која се наоѓа своерачниот потпис на имателот 
на легитимацијата. 

3. На првата внатрешна страна стојат зборовите 
„Република Македонија, Министерство за стопанство, 
Републички инспекторат за техничка инспекција", 
празна линија за име и презиме, потоа зборовите: „о-
влаѓстен е како", под тоа три празни линии. Под лини-
ите стојат зборовите: „Да врши инспекциски надзор, 
согласно Законот за техничка инспекција „Службен 
весник на Република Македонија" бр. 48/99. Под овие 
зборови стои зборот „број", празен простор за бројот и 
зборовите: „датум на издавањето", печат на Министер-
ството за стопанство и линија, потпис на министерот за 
стопанство. 

4. На втората, третата и четвртата страница по три 
пати на секоја, страница стојат зборовите: „Легитима-
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1554. 
Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 

на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 1 во општините 
Берово, Пехчево и Блатец 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 1 во општините 
Берово, Пехчево и Блатец ("Службен весник на Република Македонија" број 
43/98), делот И што се однесува на членовите на Изборната комисија на 
Изборната единица број 1 и нивните заменици, се менува и гласи:' 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 1 се 
именуваат: 

1. ДРАГИ ТОПАЛОВСКИ - СДСМ 
2. СТЕВЧО СОКОЛОВСКИ - СПМ 
3. МЕТОДИ ВЕЗЕНКОВСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ЗВОНКО МИОВСКИ - ЛДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ЈОВАН ЈАНТИНСКИ - СДСМ 
2. СЛАВЧО ГОШЕВСКИ - СПМ 
3. МИЛЕ ЦЕКОВСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. БОРЧЕ СИМЕОНОВ - ЛДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -144/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 
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Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 2 во општините 
Делчево и Македонска Каменица - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 2 во општините 
Делчево и Македонска Каменица - дел ("Службен весник на Република 
Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната 
комисија на Изборната единица број 2 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 2 се 
именуваат: 

1. ДУШКА СУ ГАРЕВ А - СДСМ 
2. СЛАВЧО АНТОВСКИ - СПМ 
3. БОРО АТ АНАСОВСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ВАНЧО ЃОРГИЕВСКИ - ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. КИРО ЗЛАТАНОВСКИ - СДСМ 
2. СЛАВЧО МИТЕВСКИ - СПМ 
3. ВЛАТКО ЕФТИМОВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. БОРИС МУЦУНСКИ - ДА 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 145/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 
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Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од . Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 3 во општините 
Виница, Македонска Каменица - дел и Оризари 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 3 во општините 
Виница, Македонска Каменица - дел и Оризари ("Службен весник на Република 
Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната 
комисија на Изборната единица број 3 и нивните заменици, се мечува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 3 се 
именуваат: 

1. ПАНТЕ СПАСОВ - СДСМ 
2. МИТКО ТРАЈКОВ - СПМ 
3. БЛАЖЕ ЦОНЕВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ЃОРЃИ АНАКИЕВ - ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ВАНЕ АТАНАСОВ - СДСМ 
2. КРИСТИНА МАНАСИЕВА - СПМ 
3. ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА - ВМРО-ДПМНЕ 
4. СНЕЖАНА СТОИМЕНОВ А - ДА 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34-146/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 
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Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 

1 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 4 во општина 

Кочани - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 4 во општина 
Кочани - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
4 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 4 се 
именуваат: 

1. БЛАГОЈ ПАНОВ - СДСМ 
2. ИЛИЈА АРСОВСКИ - СПМ 
3. АНГЕЛ МАКСИМОВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. СЛАВЕ ПАУНОВ - ЛДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. МИЛЕ АНДОНОВ - СДСМ 
2. ИВАН КОЦЕВ - СПМ 
3. АНГЕЛЧО ПАНОВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. СТАНКА АНГЕЛОВА - ЛДП 

И. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -147/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје „ КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 
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Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 5 во општините 
Кочани - дел, Чешиново - дел, Облешево - дел и општина Зрновце 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 5 во општините 
Кочани - дел, Чешиново - дел, Облешево - дел и општина Зрновце ("Службен 
весник на Република Македонија" број 43/98), делот И што се однесува на 
членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 5 и нивните 
заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 5 се 
именуваат: 

1. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ - СДСМ 
2. ЛАЗО КУЗМАНОВ - СПМ 
3. ТОМО ДОНЕВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ПАНЧЕ ЕДРОВСКИ - ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. МЕТОДИ НИКОЛОВ - СДСМ 
2. КИРИЛ ЈАНЕВСКИ - СПМ 
3. ИЛЧО СТОЈАНОВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ЛАЗАР ДИМИТРИЈЕВ - ДА 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -148/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 
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Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 6 во општина Штип 
-дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 6. в9 општина Штип 
- дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/9.8), делот II што се 
однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната'единица број 6 и 
нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 6 се 
именуваат: 

1. МИЛАНЧО УСПРЦОВ - СДСМ 
2. ЗЛАТКО САРЕВ - СПМ 
3. МАРИЈА КОЈЗЕКЛИСКА - ВМРО-ДПМНЕ 
4. НИКОЛА НАЏАКОВ - ЛДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. МЕТОДИ МИЛЕВ - СДСМ 
2. ГОРАН АНДНОВ - СПМ 
3. НИКОЛА ДОНЕВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ТЕОХАР МАКСИМОВ - ЛДП 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -149/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје „ КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2888 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 7 во општина Штип 
- дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 7 во општина Штип 
- дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се 
однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 7 и 
нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 7 се 
именуваат: 

1. ГЕОРГИ ЃЕОРЃИЕВ 
2. СИМЕОН КОЖУХАРОВ 
3. БЛАЖЕ ЦАЦКОВ 
4. МАРИНЧО МАРОЛОВ 

- сдсм 
- спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. РИСТО АВУКАТОВ 
2. КРУМ МАРЕНЧЕВ 
3. СЛАДИКА ЏОНОВА 
4. ЛИДИЈА ЈОРДАНОВА 

- СДСМ 
- СПМ 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 150/1 
27 август 1999 година 

Скопје 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



-9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2871 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 8 во општините 
Свети Николе и Лозово 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 8 во општините 
Свети Николе и Лозово ("Службен весник на Република Македонија" број 
43/98), делот И што се однесува на членовите на Изборната комисија на 
Изборната единица број 8 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 8 се 
именуваат: 

1. МИТРЕ ЃОШЕВСКИ - СДСМ 
2. ТРАЈАН БОШЕВ - СПМ 
3. СТЕВО СТОЈЧЕВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ДАНИЕЛА ЈАНЕВСКА - ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 
Т 

1. ЉУПЧО ДИМИТРОВ - сдсм 
2. ВЕЛИЧКО ПЕТРУШЕВ - СПМ 
3. СЛОБОДАН АНЧЕВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. АНГЕЛ МАНЕВ -ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија".' 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -151/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје „ КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2878-Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 9 во општините 
Радовиш - дел и Конче 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 9 во општините 
Радовиш - дел и Конче ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), 
делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната 
единица број 9 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 9 се 
именуваат: 

1. ДУШАН ЧАМИНСКИ - СДСМ 
2. ТОДЕ РИСТОВ - СПМ 
3. ЕВТИМ МАНЕВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. МИТЕ ЕФТИМОВ - ЛДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. СТР АХИЛ ГАВРИТОВ - СДСМ 
2. ДРАГИ ДИМИТРИЕВ - СПМ 
3. КОЛЕ НИКОЛОВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ЈОВАН ЌАРАДАЧКИ - ЛДП 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -152/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2839 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменувал>е на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 10 во општина 

Струмица - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 10 во...општина 
Струмица - дел ("Службен весник на Република Македонија" број '43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
10 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 10 се 
именуваат: 

1. ДРАГАН ШЕКЕРИЕВ 
2. ЗОРКА МИТЕВА 
3. МИТКО ДИМИТРИЕВ 
4. ПАНДЕ ТОДОРОВ 

- сдсм 
- спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ЛДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ЈОСИФ ХРИСТОВ 
2. ДРАГИ МЕХАНЏИСКИ 
3. ЃОРГЕ СПАСОВ 
4. ВАСИЛ КРСТЕВСКИ 

- СДСМ 
- спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ЛДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 153/1 
27 август 1999 година 

Скопје 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ДРЖАВН АТА .ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2854 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Ф 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број И во општините 
Струмица - дел и Куклиш - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 11 во општините 
Струмица - дел и Куклиш - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 
43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на 
Изборната единица број 11 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број И се 
именуваат: 

1. ЗОРАН УЗУНОВ - СДСМ 
2. СТОЈАН ДОНЕВ - СПМ 
3. ЗЛАТКО ИВАНОВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. РИСТО АНГЕЛОВ - ДА 

За заменици на пленовите се именуваат: 

1. ПЕЦО ФОНЧЕВ - СДСМ 
2. НИКОЛА ПЕФКЕВ СПМ 
3. БОРИС ГАЛЕВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ЈАСМИНА СТОЈКОВА - ДА 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34- 154/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



-9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2871 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 12 во општините 
Радовиш - дел, Подареш, Василево, Босилово - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 12 во општините 
Радовиш - дел, Подареш, Василево, Босилово - дел ("Службен весник на 
Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на 
Изборната комисија на Изборната единица број 12 и нивните заменици, се менува 
и гласи: 

именуваат: 
"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 12 се 

1. ИЛИЈА ГЛИГОРОВ 
2. ВАНЧО ТАГАРСКИ 
3. ДРАГИ СТОЈЧЕВ 
4. РИСТО ПАРАЛИДОВ 

- СДСМ 
- спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ВЛАДО ГОЏИРОВ 
2. МАРЈАНЧО ТРАЈКОВ 
3. АТАНАС ЌАРАБИЧАКОВ 
4. РИСТО РИСТОВ 

- СДСМ 
- спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- Д А 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во " Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -155/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје „ КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2878-Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 13 во општините 
Босилово - дел, Ново Село, Куклиш - дел и Муртино 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 13 во општините 
Босилово - дел, Ново Село, Куклиш - дел и Муртино ("Службен весник на 
Република Македонија" број 43/98), деЈгот II што се однесува на членовите на 
Изборната комисија на Изборната единица број 13 и нивните заменици, се менува 
и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 13 се 
именуваат: 

1. БОРИС РИСТОМАНОВ 
2. ДРАГИ ДИМИТРИЕВ 
3. ТРЕНДАФИЛ ЗЛАТИНОВ 
4. ВАНЧО ЃЕОРЃИЕВ 

- сдсм 
- спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- лдп 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ДРАГИ КОЦЕВ 
2. РИСТО ТРАЈКОВ 
3. КИРИЛ ДЕЛЕВ 
4. АЛЕКСАНДАР ТИЛЕВ 

- СДСМ 
- СПМ 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ЛДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -156/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2831 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 14 во општините 
Чешиново - дел, Облешево - дел, Пробиштип, Злетово и Карбинци 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 14 во општините 
Чешиново - дел, Облешево - дел, Пробиштип, Злетово и Карбинци ("Службен 
весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на 
членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 14 и нивните 
заменици, се менува и гласи: 

именуваат: 
"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 14 се 

1. ДРАГАН ВЕЛКОВ - СДСМ 
2. НЕВЕНКА НОТЕВСКА - СПМ 
3. СОЊА НАКОВА - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ВИТОМИР ЈОСИФОВСКИ - ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ДЕЛЧЕ СТОИЛОВ - СДСМ 
2. СТОЈАН ЗЛАТКОВ - СПМ 
3. ЦАРКА АМПЕВА - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ПЕРО ТРАЈЧЕВ - ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 157/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2878-Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 15 во општините 
Кратово, Куманово - дел, Орашац и Клечовце 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 15 во општините 
Кратово, Куманово - дел, Орашац и Клечовце ("Службен весни«к на Република 
Македонија" број 43/98), делот И што се однесува на членовите, на Изборната 
комисија на Изборната единица број 15 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 15 се 
именуваат: 

1. ДИМИТАР НИКОЛОВСКИ - СДСМ 
2. БОРИС ПЕШОВ - СПМ 
3. ТРАЈЧО БОЖИНОВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. МАРЈАН АРСОВСКИ - ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. СЛОБОДАН ПОСТОЛОВ - СДСМ 
2. БЕЈТУЛА БАЈРАМИ - СПМ 
3. ВЕСНА ЦЕКОВА - ВМРО-ДПМНЕ 
4. НАТАЛИЈА ЈОРДАНОВСКА - ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -158/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



-9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2871 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 16 во општините 
Крива Паланка и Ранковце 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 16 во општините 
Крива Паланка и Ранковце ("Службен весник на Република Македонија" број 
43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на 
Изборната единица број 16 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 16 с;е 
именуваат: 

1. ДРАГИ ТРАЈЧЕВСКИ - СДСМ 
2. БРАНКО ДАВИТКОВ - СПМ 
3. ВЕРА СТАНОЕВСКА - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ЛИДИЈА МИТОВСКА - ЛДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. БЛАГОЈ МЛАДЕНОВСКИ - СДСМ 
2. БЛАГОЈА МИТОВСКИ - СПМ 
3. МИМОЗА СТОЈАНОВСКА - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ДРАГАН РИСТОВСКИ - ЛДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -159/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје „ КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2878-Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 

1 пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 17 во општина 

Куманово - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 17 во општина 
Куманово - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
17 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 17 се 
именуваат: 

1. СНЕЖАНА ХРИСТОВСКА - СДСМ 
2. ФАДИЛ ШАБАНИ - ПДП 
3. ГОРАН ПЕШЕВСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ЗОРАН ДОДЕВСКИ - ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. КОЧО ТРАЈКОВСКИ - СДСМ 
2. БЕРАТ АКИФИ - ПДП 
3. ЗОРАН ЦВЕТКОВСКИ - ВМРО~ДПМНЕ 
4. ВЕРА НАСЕВА - ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -160/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2847 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 18 во општина 

Куманово - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 18 во општина 
Куманово - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98),<делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната' единица број 
18 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 18 
се именуваат: 

1. ВИКТОР БОЖИНОВСКИ 
2. ЈАКИМ СТРОИМАНОВ 
3. СРЕЌКО МЛАДЕНОВСКИ 
4. ТРАЈАН ПЕТРОВСКИ 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. БОБАН МИЛОШЕВСКИ 
2. ИСМАИЛ ЏЕЛАДИНИ 
3. ВЕСНА ПАНТАЗИЕВА-КОЛЕВСКА 
4. ГОРДИЦА ТОДОРОВСКА 

сдсм 
спм 
ВМРО-ДПМНЕ 
лдп 

СДСМ 
ПДП 

ВМРО-ДПМНЕ 
ЛДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Број 34 -161/1 НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

27 август 1999 година КОМИСИЈА, 
Скопје Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2848-Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 19 во општина 

Куманово - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател,, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 19 во општина 
Куманово - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
19 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 19 
се именуваат: 

1. МИЛЕ АРСОВСКИ 
2.ТИХОМИР ТЕОДОСИЕВСКИ 
3. ЗВОНКО БОГДАН 
4. ЕЛЕОНОРА СТЕФАНОВСКА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ГОРАН ЦВЕТКОВСКИ - СДСМ 
2. СУНАЈ МУСТАФА - ПДП 
3. АЛЕКСАНДАР ДАНИЛЕВСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. БОРИС КРАЉЕВСКИ -ДА 

И. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Број 34 -162/1 НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

27 август 1999 година КОМИСИЈА, 
Скопје Лилјана Ристова, с.р. 

-СДСМ 
-спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ДА 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2839 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 20 во општините 
Куманово - дел и Старо Нагоричане 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 20 во општините 
Куманово - дел и Старо Нагоричане ("Службен весник на Република 
Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната 
комисија на Изборната единица број 20 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 20 
се именуваат: 

- сдсм 
-пдп 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ДА 

- сдсм 
-спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 163/1 
27 август 1999 година 

Скопје 

1. НОВЧА КРСТЕВСКИ 
2. ХАСАН СУРОИ 
3. ВАЛЕНТИНА СТОЈАНОВСКА 
4. ДРАГАН ПАВЛОВСКИ 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ДЕЈАН МИЛОШЕВСКИ 
2. КРУМЕ ЈОВАНОВСКИ 
3. ИВИЦА АНГЕЛОВСКИ 
4. МАРТА ТРИФУНОВСКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2888 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 21 во општина 

Липково 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 21 во општина 
Липково ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што 
се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 21 
и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 21 
се именуваат: 

1. МИЛОВАН ПЕШИЌ 
2. ЕНВЕР СЕЛМАНИ 
3. БОГОЉУБ ИЛИЕВСКИ 
4. АДНАН ИБРАИМИ 

За заменици на членовите се именуваат•. 

1. МИЛУТИН ИЛИЕВСКИ 
2. ШУКРИ ИСУФИ 
3. НОВИЦА ДАМЊАНОВСКИ 
4. ШАИП РАМАДАНИ 

сдсм 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
ПДПА-НДП 

сдсм 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
П ДП А•НДИ" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 164/1 
27 август 1999 година 

Скопје 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 ~Стр. 2851 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 22 во општините 
Валандово, Богданци и Стар Дојран 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 22 во општините 
Валандово, Богданци и Стар Дојран ("Службен весник на. Република 
Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната 
комисија на Изборната единица број 22 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 22 
се именуваат: 

1. НИКОЛА АНЧЕВ - СДСМ 
2. МИРОСЛАВ ШУНТОВ - СПМ 
3. ИЛИЈА МИТКОВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. МИРЧЕ СПАСКОВСКИ - ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. КАТЕРИНА ЃОРГИЕВА - СДСМ 
2. БРАНКО ТОДОРОВ - СПМ 
3. КОСТАДИН КАРАКАБАКОВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. МИЛЕВА ПРОЧКОВА -ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -165/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2854 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
дратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 23 во општините 
Гевгелија и Миравци 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 23 во општините 
Гевгелија и Миравци ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), 
делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната 
единица број 23 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 23 
се именуваат: 

1. РИСТО КОТЕВ 
2. МИТКО ДОЈЧИНОВ 
3. ДИМИТАР ЈОВАНОВ 
4. ДИОНИШ ЧУРЛИНОВ 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. МИЛЕ САВИЌ 
2. УБАВКА ЛИКИМОВА 
3. АПОСТОЛ КАРАТЕРЗИЕВ 
4. РИСТО КАРТОВ 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

-сдсм 
-СПМ 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-лдп 

-сдсм 
-спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ЛДП" 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -166/1 
27 август 1999 година ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Скопје НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА, 

Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 ~Стр. 2851 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 24 во општините 
Неготино и Демир Капија 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 24 во општините 
Неготино и Демир Капија ("Службен весник на Република Македонија" број 
43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на 
Изборната единица број 24 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 24 
се именуваат: 

1. ДИМИТАР ДИМОВ 
2. МИТРЕ ЛАЗОВ 
3. ОРЦЕ АНГЕЛОВ 
4. ЦВЕТКО СТОЈКОВСКИ 

-сдсм 
-спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-лдп 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ЕРОЛ МУСТАФОВ 
2. КОСТАДИН ДИМИТРИЕВ 
3. ВЕРА АДАМОВА 
4. ДУШАН АНДОВ 

-сдсм 
-спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ЛДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -167/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2854 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 25 во општина 

Кавадарци - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 25 во општина 
Кавадарци - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот 
II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица 
број 25 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 25 се 
именуваат: 

1. ЗДРАВЕ д и м т р о в 
2. ЗОРАН СИРМЕВ 
3. РИСТАКИ ЧАДАМОВ 
4. СПАСИЈКА ЧЕМЕРСКА 

-СДСМ 
-спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ЛДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. АНГЕЛ КОСТАДИЛОВСКИ - СДСМ 
2. ГОРАНЧЕ ИЛИОСКИ - СПМ 
3. ДУШАНКА НИКОЛОВА - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ЕЛИЗАБЕТА ПЕТКОВСКА -ЛДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -168/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 ~Стр. 2851 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 26 во општините 

Кавадарци - дел, Конопиште и Росоман 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 26 во општините 
Кавадарци - дел, Конопиште и Росоман ("Службен весник на Република 
Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната 
комисија на Изборната единица број 26 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 26 
се именуваат: 

1. МЕТОДИ КУЗМАНОВ 
2. ЗОРАН ПЕТРОВ 
3. БЛАГА КАРАДАКОВА 
4. РОСКА ЈОВАНОВА 

сдсм 
спм 
ВМРО-ДПМНЕ 
ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ЈАНЕ СТАВРОВ 
2. БЛАЖЕ ТАСЕВ 
3. ЛЕНА СТАНКОВА 
4. ОЛГА МАКАЛОСКА 

СДСМ 
СПМ 
ВМРО-ДПМНЕ 
ДА-

Н• Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -169/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

С к о п ј е КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2888 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 27 во општините 
Велес - дел, Богомила, Чашка и Извор 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови .и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 27 во општините 
Велес - дел, Богомила, Чашка и Извор ("Службен весник' на Република 
Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната 
комисија на Изборната единица број 27 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 27 
се именуваат: 

1. БЛАГОЈ ЈОВАНОВСКИ 
2. АНДОН БУЈУКЛИЕВ 
3. Л»УПЧО АРСОВ 
4. ВИОЛЕТА ГРУБОР 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. АД ЕМ КИЦАР А 
2. ТРАЈЧЕ АВРАМОВ 
3. МАЈА АНДРЕЕВА 
4. ВЕРКА ЈУГОВА 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 170/1 
27 август 1999 година 

Скопје 

СДСМ 
СПМ 
ВМРО-ДПМНЕ 
ДА 

СДСМ 
СПМ 
ВМРО-ДПМНЕ 
ДА" 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2831 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 28 во општина 

Велес - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 28 во општина 
Велес - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
28 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 28 
се именуваат: 

1. ЈОВАН ЛАЗОВСКИ 
2. ПЕТАР ИЛИЕВ 
3. КОСТАДИН БАБУНСКИ 
4. ПАНЧЕ АРСОВ 

СДСМ 
СПМ 
ВМРО-ДПМНЕ 
лдп 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. МАРЈАНЧО НИКОЛОВ 
2. БОЈАН ТОДОРОВ 
3. ДЕЈАН ЗДРАВКОВ 
4. МАКСИМ ГОНЕВ 

СДСМ 
СПМ 
ВМРО-ДПМНЕ 
ЛДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34-171/1 
27 август 1999 година ПРЕТСЕДАТЕЛ 

КОМИСИЈА, 
Скопје Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2888 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 29 во општинтие 
Велес - дел и Градско 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 29 во општинтие 
Велес - дел и Градско ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), 
делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната 
единица број 29 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 29 
се именуваат: 

1. ГОЦЕ ЈОВАНОВСКИ 
2. ЃОРЕ АНДОНОВСКИ 
3. ВАЛЕНТИНА ДЕЛИМАНЧЕВА-

АНДРЕЕВА 
4. СНЕЖАНА СКОРНИЕВА 

СДСМ 
спм 
ВМРО-ДПМНЕ 
ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ТОМЕ ТРАЈКОВ 
2. ОЛИВЕР ДИМОВ 
3. БОРИС ПЉАКОВ 
4. БРАНКО КОСТОВСКИ 

-СДСМ 
-СПМ 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 172/1 
27 август 1999 година 

Скопје 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА, 

Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 2875 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
/ 

за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 30 во општина 

Битола - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 30 во општина 
Битола - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
30 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 30 
се именуваат: 

1. ДУШКОЈАНКУЛОВСКИ 
2. БЛАГОЈА ГЕОРГИЕВСКИ 
3. СУЗАНА НЕВЕНОВСКА 
4. ЦВЕТАНКА ДИМОВСКА 

-СДСМ 
-спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ПАНДЕ БОГОЕВСКИ 
2. ПЕЦО ДИМОВСКИ 
3. ДИМО МИШКОВСКИ 
4. ВАСА ПЕТРОВСКА 

-сдсм 
-спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ДА-

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -173/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2854 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 31 во општина 

Битола - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови..,и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 3-1 во општина 
Битола - дел ("Службен весник на Република Македонија"-број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
31 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 31 се 
именуваат: 

1. АТАНАС МИТРЕВСКИ 
2. ПЕТАР ДИМИТРОВСКИ 
3. ДОБРЕ ДАМЈАНОВСКИ 
4. ЈУЛИЈАНА ХРИСТОВСКА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ТРАЈКО СОКОЛОВСКИ 
2. ЃОРЃИ АДАМОВ 
3. НИКОЛИНА ИВАНОВА 
4. ТАТЈАНА АЃИЕВА 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во " Службен весник на Република Македонија". 

-СДСМ 
-СПМ 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-лдп 

-СДСМ 
-СПМ 
- ВМРО^ДПМНЕ 
- ЛДП" 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -174/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2839 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 32 во општините 
Битола - дел и Бистрица - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 32 во општините 
Битола - дел и Бистрица - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 
43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на 
Изборната единица број 32 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 32 се 
именуваат: 

1. БИЛЈАНА ХРИСТОВСКА 
2. БРАНКО КРСТЕВСКИ 
3. СНЕЖАНА ЗАПАРЕНКО-

АНАСТАСОВСКА 
4. ГОРГИ ДИМОВСКИ 

За заменици на членовите се именуваат: 

СДСМ 
СПМ 

ВМРО-ДПМНЕ 
ДА 

1. МИЛАН ЛАЗАРЕВСКИ 
2. ЈОНЧЕ ГАКОВСКИ 
3. ЗОРАН АТАНАСОВСКИ 
4. СОЊА КОСТОВА 

-СДСМ 
-СПМ 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ДА-

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 175/1 
27 август 1999 година 

Скопје 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2854 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија1' број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 33 во општините 
Битола - дел, Бистрида - дел и Цапари 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 33 во општините 
Битола - дел, Бистрида - дел и Цапари ("Службен весник на Република 
Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната 
комисија на Изборната единица број 33 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 33 
се именуваат: 

1. КРСТЕ БЕЛЕВСКИ -сдсм 
2. ПЕЦЕ ГАКОВСКИ -спм 
3. КОСТАДИЛКА ШКИПОВА - ВМРО-ДПМНЕ 
4. МЕТОДИЈА СТОЈЧЕВСКИ -лдп 
За заменици на членовите се именуваат: • 

1. НИКОЛА ТЕМЕЛКОВСКИ -сдсм 
2. АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВСКИ -спм 
3. ПЕЦО ХРИСТОВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ГОРАН ШУНДОВСКИ - ЛДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

97БР°Ј34"1ооо/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 27 август 1999 година Н А ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 
С к о п Ј е КОМИСИЈА, 

Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 2875 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 'Точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 34 во општините 
Битола - дел, Бистрица - дел, Новаци, Бач, Старавина, Могила, Кукуречани и 

Добрушево 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 34 во општините 
Битола - дел, Бистрица - дел, Новаци, Бач, Старавина, Могила,' Кукуречани и 
Добрушево ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
34 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 34 
се именуваат: 

1. БРАНКО СТОЈАНОВСКИ 
2. ЕЛИЦА ИЛИЕВСКА 
3. ЕЛИЗАБЕТА БЛАЖЕВСКА 
4. ИВАНЧО ТРАЈКОВСКИ 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. БОРИС ХРИСТОВСКИ 
2. НИКОЛА ПЕТРОВСКИ 
3. ЖИВКО СТОЈКОВСКИ 
4. КИРЕ БОЖИНОВСКИ 

-СДСМ 
-СПМ 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ДА 

-сдсм 
-спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -177/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2854 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 35 во општина 

Прилеп - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 35 во општина 
Прилеп - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
35 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 35 
се именуваат: 

1. ЗЛАТКО СИМОНОВСКИ 
2. СНЕЖАНА БОГЕСКА 
3. ИЛ»КО ПЕТКОСКИ 
4. ЗОРАН БОЈОСКИ 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. СНЕЖАНА РАЕВИЌ 
2. ЗУЛГАНИ ОСМАНОВСКИ 
3. ТОМЕ МИЛАНОСКИ 
4. ИЛИЈА ТРАЈКОСКИ 

СДСМ 
СПМ 
ВМРО-ДПМНЕ 
лдп 

СДСМ 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
ЛДП" 

И. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -178/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2831 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 36 во општина 

Прилеп - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 36 во општина 
Прилеп - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
36 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 36 се 
именуваат: 

1. КИРО БАБАНОСКИ - СДСМ 
2. НАТАША ГРИЖОСКА - СПМ 
3. БЛАЖЕ СТОЈАНОСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ЗОРАН БОНЕСКИ -ЛДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ЈОВКО КОЛЧЕСКИ - СДСМ 
2. МУАМЕТ СУЛЕЈМАНОСКИ - ПДП 
3. ЉУБЕН ТАЛЕСКИ -ВМРО-ДПМНЕ 
4. ДОНЕ ГРИГОРИУ -ЛДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во " Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -179/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2870-Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 37 во општина 

Прилеп - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 37 во општина 
Прилеп - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
37 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 37 
се именуваат: 

1. КАРОЛИНА ШУКУРОСКА 
2. МИР ЈАНКА ПЕПЕЉУГОВСКА-

ГЕГОСКА 
3. ЖАН ЦРНЕСКИ 
4. ЖАКЛИНА ДАМЧЕСКА 

-СДСМ 

-спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. БЛАГО ЈА БРСАКОСКИ 
2. БУЈАР МЕМЕДОСКИ 
3. БОРИС ЈОВАНОСКИ 
4. ВАНЧО КОНЕВ 

СДСМ 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
ДА-

Н• Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -180/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2831 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 38 во општините 
Долнени, Тополчани, Кривогаштани и Витолиште 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број .38 вр општините 
Долнени, Тополчани, Кривогаштани и Витолиште ("Службен весник на 
Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесув>а на членовите на 
Изборната комисија на Изборната единица број 38 и нивните заменици, се менува 
и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 38 
се именуваат: 

1. БЛАГОЈА КРСТЕСКИ 
2. ВЛАДО ДЕСПОТОСКИ 
3. МИЛЕ ЈОВАНОСКИ 
4. СТЕФАН АЦЕСКИ 

СДСМ 
СПМ 
ВМРО-ДПМНЕ 
ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. САТКИ МИФТАРОСКИ 
2. ИЦКО РИПИЛОСКИ 
3. БЛАГОЈА ДУНИМАГЛОСКИ 
4. ШУКРИЈА МИФТАРОСКИ 

СДСМ 
СПМ 
ВМРО-ДПМНЕ 
ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -181/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година Н А ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

С к о п Ј е КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2888 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 39 во општините 
Демир Хисар, Сопотница, Крушево и Житоше 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 39 во општините 
Демир Хисар, Сопотница, Крушево и Житоше ("Службен весник на Република 
Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната 
комисија број 39 на Изборната единица и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 39 
се именуваат: 

1. МИХАЈЛО НАКА 
2. АДНАН МЕМЕТИ 
3. НИКОЛА КРСТЕСКИ 
4. ВЕРА ТРАЈЧУЛЕСКА 

СДСМ 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. СПАСЕ СТОЈЧЕСКИ 
2. ПЕТАР КОТЕСКИ 
3. ЗОРАН ВЕЛЕСКИ 
4. ВЕЛКО КОСТОСКИ 

СДСМ 
СПМ 
ВМРО-ДПМНЕ 
ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 182/1 
27 август 1999 година 

Скопје 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА, 

Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2831 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 40 во општина 

Кичево - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 40 во општина 
Кичево - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
40 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 40 се 
именуваат: 

1. РАЈНА АЛЕКСОСКА - СДСМ 
2. ЈОВИЦА НАУМОСКИ - СПМ 
3. МИЛЕ КРАГУЕСКИ -ВМРО-ДПМНЕ 
4. БИЛЈАНАГРУЈОВСКА -ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. МИМЕ СТАНОЕВСКИ - СДСМ 
2. ГОРАН СТОЈАНОСКИ - СПМ 
3. СТОЈКО ЗДРАВЕСКИ -ВМРО-ДПМНЕ 
4. ДИМИТРИЈЕДИМОСКИ -ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -183/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година Н А ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2870-Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 41 во општините 
Македонски Брод, Самоков, Пласница, Србиново - дел, Кичево - дел, Другово и 

Вранештица 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 41 во општините 
Македонски Брод, Самоков, Пласница, Србиново - дел, Кичево - дел, Другово и 
Вранештица ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
41 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 41 
се именуваат: 

1. МИЛУТИН СТОЈАНОСКИ 
2. МИЛОСИМ ВОЈНЕСКИ 
3. МИЛОРАД КОСТЕВСКИ 
4. ЗЛАТКО ДОДОВСКИ 

-СДСМ 
-СПМ 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. АБИБ САЛИФОСКИ 
2. ЛУМЕ АДЕМОГЛУ 
3. НОВЕ ШТЕРЈОСКИ 
4. МАРЈАН ДИМОСКИ 

-СДСМ 
-пдп 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ДА-

Н• Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -184/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



-9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2871 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 42 во општините 
Србиново - дел, Кичево - дел, Осломеј и Зајас 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нќвни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 42 во општините 
Србиново - дел, Кичево - дел, Осломеј и Зајас ("Службен весник на Република 
Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната 
комисија број 42 на Изборната единица и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 42 се 
именуваат: 

1. ШТЕРЈО ВЕЛЈАНОСКИ 
2. КАМЕР ИМЕРИ 
3. ДОНЧО БАЈДЕСКИ 
4. АЛИУ БАЈРАМ 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. СПАСЕ ИСАЈЛОСКИ 
2. АХМЕТ ХАЛИМИ 
3. ЉУПЧО ГРУЈОСКИ 
4. ЗОРАН СТЕФАНОСКИ 

СДСМ 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
ДА 

СДСМ 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -185/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година Н А ИЗБОРНА 

Скопје „ КОМИСИЈА, Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2854 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 43 во општините 
Дебар и Центар Жупа 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 43 во општините 
Дебар и Центар Жупа ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), 
делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната 
единица број 43 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 43 
се именуваат: 

1. СЕЈДУЛА ЛИМАНОВСКИ - СДСМ 
2. АВНИ БОРОВА -ПДП 
3. БЛАЖЕ ШТЕРЈОСКИ -ВМРО-ДПМНЕ 
4. ШПЕТИМ ЦАМИ -ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ПЕРО СПАСЕВСКИ • -СПМ 
2. АГРОН ЦУЛИРА - ПДП 
3. АНКИЦА ИЛИЈЕВСКА - ВМРО-ДПМНЕ 
4. МЕРСИМ МАРКУ - ПДПА-НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -186/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година Н А ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2831 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 44 во општините 
Струга, Делогожда, Лабуништа - дел и Велешта 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 44 во општините 
Струга, Делогожда, Лабуништа' - дел и Велешта ("Службен весник на Република 
Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната 
комисија на Изборната единица број 44 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 44 
се именуваат: 

1. КАНИЈА МЕРСИМОСКИ 
2. АДИ УСЕИНИ 
3. СЛАВКО КОТЕСКИ 
4. ВИБАР ХАНИ 

сдсм 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ДРАГАН ЦИРКОВСКИ 
2. ЛУТФИЈА САЛОСКИ 
3. СТАНИСЛАВ ТАСЕСКИ 
4. НЕАТ ДЕРВИШИ 

спм 
ПДП 
ВМРО-ДПМНЕ 
ПДПА-НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -187/1 
27 август 1999 година н д д р Ѕ д ^ ЈАВОРКА 

^ К О П Ј е КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2884 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 45 во општините 
Струга - дел и Мешеиште - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 45 во општините 
Струга - дел и Мешеиште - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 
43/98), делот И што се однесува на членовите на Изборната комисија на 
Изборната единица број 45 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 45 
се именуваат: 

1. ГОРАН ПОПОСКИ -СДСМ 
2. ЏЕЛАЛ ИСТРЕФИ -ПДП 
3. РОМЕО ДЕРЕБАН -ВМРО-ДПМНЕ 
4. АВИЧ ДАУТИ - ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ПАВЛИНА МАНДОВА - СДСМ 
2. НАТАША ХИОХИ - СПМ 
3. НИКОЛА ЧАБАСОСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. СУРИЈА РАШИТИ - ПДПА- НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -188/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
пп 1 поп н А ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 27 август 1999 година КОМИСИЈА, 

к о п Ј е Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 2875 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 46 во општините 
Струга - дел, Луково, Лабуништа - дел и Вевчани 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 46 во општините 
Струга - дел, Луково, Лабуништа - дел и Вевчани ("Службен весник на Република 
Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната 
комисија на Изборната единица број 46 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 46 
се именуваат: 

1. ИЛИЈА МАЦЕСКИ 
2. РОЗА СКРЧЕСКА 
3. НАУМЧЕ КЛЕЧКАРОСКИ 
4. ВАСКА КУКОСКА 

СДСМ 
СПМ 
ВМРО-ДПМНЕ 
ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. СТРАШО ОЈЛЕСКИ 
2. МУСТАФА ШИНЧЕ 
3. САШО МАРКОСКИ 
4. ГОЦЕ ВРАНГЕЛОСКИ 

СДСМ 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
ДА-

Н• Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -189/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година Н А ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2876-Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на,Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 47 во општина 

Охрид - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 47 во општина 
Охрид - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната, единица број 
47 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 47 
се именуваат: 

1. ВЛАДО ЧИНГОСКИ - СДСМ 
2. САШО АЛЧЕСКИ -СПМ 
3. ЗОРАН ВЕЛЈАНОВСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ЈОРДАН ТРЦА -ЛДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. МАРЈАН ТРЕНДАФИЛОСКИ - СДСМ 
2. ПРЕДРАГ МАСИН - СПМ 
3. КЛИМЕНТ ЛУКАНОВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. МИЛУТИН СПИРОСКИ -ЛДП 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -190/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
0 1 1 ооо НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 27 авгус^999 година д КОМИСИЈА, 

Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2877 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 48 во општина 

Охрид - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 48 во општина 
Охрид - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
48 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 48 
се именуваат: 

1. НЕЛКО МЕНКИНОСКИ 
2. ПЕТАР ВЕРОНОСКИ 
3. АНИТА КИПАРИЗОВСКА-

КРСТЕСКА 
4. СНЕЖАНА ПЕТКОВСКА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. РИСТО НОВАКОВСКИ 
2. ЃУЛАДИН АТИЛА 
3. НАТАША СПИРОСКА 
4. ЈОВАН БАТКОВСКИ 

СДСМ 
СПМ 

ВМРО-ДПМНЕ 
ДА 

-СДСМ 
-СПМ 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -191/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година Н А ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2878-Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 

1 пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 49 во општините 
Охрид - дел, Белчишта, Косел и Мешеишта - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 49 во општините 
Охрид - дел, Белчишта, Косел и Мешеишта - дел ("Службен весник на Република 
Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната 
комисија на Изборната единица број 49 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 49 
се именуваат: 

1. ЉУБЕН СТОЈКОСКИ 
2. ТОНИ ИВАНОСКИ 
3. ДИМИТРИЈЕ ЗИМОСКИ 
4. ДРАГАН ДИМОСКИ 

-СДСМ 
-СПМ 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. КОСТАДИН ЦВЕТАНОСКИ 
2. КУЈТИН ЌОКУ 
3. БЛАГО ЈА КРЛЕСКИ 
4. НАТАЛИЈА СТОЈИЛКОСКА 

- СДСМ 
-пдп 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ДА-

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -192/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2831 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 50 во општина 

Ресен 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и-нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 50 *во општина 
Ресен ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98); делот И што се 
однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 50 и 
нивните заменици, се менува и гласи•-

“За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 50 
се именуваат: 

1. КИРЕ КИТЕВСКИ 
2. МЕХМЕТ ХОЏА 
3. СРЕБРЕ ЈОВАНОВСКИ 
4. НИКОЛА БУНДЕВСКИ 

-сдсм 
-пдп 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. БОЈАН ВЕЛИНОВСКИ 
2. НОВЕ БОГОЕВСКИ 
3. ИЛИЈА [ДИНЧЕВСКИ 
4. МИРЈАНА НЕДАНОВСКА 

-СДСМ 
-СПМ 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ДА" 

И. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -193/1 
27 август 1999 година ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Скопје НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА, 

Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2854 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 51 во општините 
Гостивар - дел, Ростуше и Маврови Анови 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 51 во општините 
Гостивар - дел, Ростуше и Маврови Анови ("Службен весник на Република 
Македонија" број 43/98), делот И што се однесува на членовите на Изборната 
комисија на Изборната единица број 51 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 51 се 
именуваат: 

1. АНЃЕЛИНА ЃОРЃИЕВСКА 
2. ХАСАН РУФ АТИ 
3. БОШКО БЛАЖЕСКИ 
4. САРАФИЛ АРСОСКИ 

-СДСМ 
-пдп 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-лдп 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ЗОРАН МАТЕСКИ 
2. КАСАМ КАСАМИ 
3. КАРОЛИНА СПАСЕНОСКА 
4. НЕЏАТ ИСМАИЛИ 

-СПМ 
-пдп 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ЛДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -194/1 
27 август 1999 година ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Скопје НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА, 

Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2831 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за ~изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 52 во општините 
Гостивар - дел, Неготино - Полошко-дел, Врапчиште - дел и Чегране 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 52 во општините 
Гостивар - дел, Неготино - Полошко-дел, Врапчиште - дел и Чегране ("Службен 
весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на 
членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 52 и нивните 
заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 52 
се именуваат: 

1. ЕЛИЗАБЕТА РУСЕСКА -СДСМ 
2. ЕКРЕМ ИСЕНИ - ПДП 
3. ГЕНАДИЈА ЛАЗАРЕСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. МУЈДИН БИЛАЛИ - ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ВЛАДО ТРИФУНОСКИ -СДСМ 
2. ЗУДИ ЕМИНИ -ПДП 
3. ЈАГОДА БОГДАНОСКА -ВМРО-ДПМНЕ 
4. ЈАКУП ЈАКУПИ - ПДПА-НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -195/1 
27 август 1999 година ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 
Скопје КОМИСИЈА, 

Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2854 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
РепубЈшка Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 53 во општините 
Гостивар - дел, Вруток, Неготино-Полошко - дел и Врапчиште - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 53 во. општините 
Гостивар - дел, Вруток, Неготино-Подошко - дел и Врапчиште г.дел ("Службен 
весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на 
членовите на Изборната комисија на Изборната единица број'53 и нивните 
заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 53 се 
именуваат: 

1. АЛЕКСАНДАР СЕРАФИМОСКИ 
2. НЕСЕТ ДАУТИ 
3. СТРЕТЕ НАУМОВСКИ 
4. ХАСАН МАХМУДИ 

-СДСМ 
-пдп 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ВЕЛКО ТРПЕСКИ 
2. НЕЏАТИ ЏАФЕРИ 
3. МИЛКА СЕКУЛОСКА 
4. ИМЕРЛИ ОСМАНИ 

-СПМ 
-пдп 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ПДПА-НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -196/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 ~Стр. 2885 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 54 во општините 
Гостивар - дел и Долна Бањица 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 54 во општините 
Гостивар - дел и Долна Бањица ("Службен весник на Република Македонија" 
број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на 
Изборната единица број 54 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 54 се 
именуваат: 

1. СРЕЌКО ЛАЗАРЕВСКИ 
2. ИСМЕТ ФЕТАХУ 
3. ЈАКОВ ЈАКОВЛЕСКИ 
4. АБДУЛАДИ САЛМАНИ 

СДСМ 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. НАДИЦА ВЕЛИЧКОВСКА 
2. СОЊА ЃУРЧИНОСКА 
3. КАТЕРИНА АНТЕСКА 
4. МУХАМЕД ТАИРИ 

СДСМ 
спм 
ВМРО-ДПМНЕ 
ПДПА-НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -197/1 
27 август 1999 година 

Скопје 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2884 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основаа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 55 во општините 
Брвеница - дел, Камењане - дел и Боговиње - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 55 во општините 
Брвеница - дел, Камењане - дел и Боговиње - дел ("Службен весник на Република 
Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната 
комисија на Изборната единица број 55 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 55 
се именуваат: 

1. МАГДАЛЕНА НЕСТОРОВСКА 
2. ЈАКУП РЕЦЕПИ 
3. ЉУПЧО КОЧЕВСКИ 
4. ИМЕРИ АБЕДИН 

-СДСМ 
-пдп 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ГОРАН ГЕРАСИМОСКИ 
2. ИРФАН АСАНИ 
3. СТЕВИЦА САРКОСКИ 
4. БЕЈТУЛАХ КАСАМИ 

-СДСМ 
-пдп 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ПДП -НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 198/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 27 август 1999 година КОМИСИЈА, 

Скопје Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 ~Стр. 2885 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 56 во општините 
Тетово - дел, Камењане - дел, Боговиње - дел и Шипковица 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 56 во општините 
Тетово - дел, Камењане - дел, Боговиње - дел и Шипковица ("Службен весник на 
Република Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на 
Изборната комисија на Изборната единица број 56 и нивните заменици, се 
менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 56 се 
именуваат: 

1. НЕБОЈША БОГАТИНОСКИ 
2. ЏЕЛАЛ БЕЏЕТИ 
3. СТО ЈАН ЃОРЃЕВСКИ 
4. ЗУЛЌУФЛИ АЈВАЗИ 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ГОРАН ЗОКСИМОВСКИ 
2. ИЛАЗ АЛИУ 
3. СЕРГЕ ЈАНАЌИЕСКИ 
4. АБЕДИН ВЕЛИУ 

СДСМ 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
ПДПА-НДП 

СПМ 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
ПДПА-НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 -199/1 
27 август 1999 година 

Скопје 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2854 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број број 57 во општина 
Тетово - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 57 во општина 
Тетово - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
57 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 57 се 
именуваат: 

1. МИРКО ВИДОЕСКИ 
2. ШАБАН ИБРАХИМИ 
3. ЃОКО СЕРАФИМОСКИ 
4. ШИНАСИ ЌАРАЏЕНЕМИ 

-СДСМ 
-пдп 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ХРИСТИНА СТОЈАНОСКА 
2. БЛАГИЦА РИСТОВСКА 
3. ГОРАН ЈОСИФОВСКИ 
4. МУЗАФЕР КАМБЕРИ 

-сдсм 
-спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ПДПА-НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 200/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИ КА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 2983 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 58 во општина. 

Тетово - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 58 во општина 
Тетово - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
58 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 58 се 
именуваат: 

1. АЛЕКСАНДАР БАЧОСКИ 
2. САФЕТ КАДРИУ 
3. ГОЦЕ ВЕСЕЛИНОСКИ 
4. АБДИУ АБДУЛАЗИЗ 

- СДСМ 
- пдп 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. МИРОСЛАВА АТАНАСКОВИК 
-ДАВКОСКА 

2. ФАДИЛ МЕМЕТИ 
3. ДРАГАН ДАВИДОВСКИ 
4. ЈАКУП ИСМАИ ЛИ 

- СПМ 
- ПДП 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ПДПА-НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 201/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2888 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 

/став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 59 во општините 
. Џепчиште и Теарце - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 59 во општините 
Џепчиште и Теарце - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 
43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на 
Изборната единица број 59 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 59 се 
именуваат: 

1. ЉУПЧО СОФРОСКИ 
2. РЕФИК ХАСАНИ 
3. СРЕЌКО ЈОВАНОСКИ 
4. ЈАШАРИ ЗУЛЌУФЛИ 

- СДСМ 
- ПДП 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. БОБИ ПЕТРУШЕВСКИ 
2. АЗИС АЛИЛИ 
3. РАСКО БОЃДАНОВСКИ 
4. ХАСАН ИДРИЗИ 

- СДСМ 
- ПДП 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ПДПА-НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 202/1 
27 август 1999 година 

Скопје 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА, 

Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИ КА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 2983 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 60 во општините 
Брвеница - дел, Желино и Јегуновце - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови• и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 60 во општините 
Брвеница - дел, Желино и Јегуновце - дел ("Службен весник на Република 
Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната 
комисија на Изборната единица број 60 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 60 
се именуваат: 

1. ИГОР ТРИФУНОВСКИ - СДСМ 
2. ФИКРЕТ ХАЛАИЛИ - ПДП 
3. СТЕВО МОМИРОСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ИСМЕН ИСМАИЛЈИ - ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ДРАГЧЕ РИСТОВСКИ - СПМ 
2. САУБИ АВЗИЈА - ПДП 
3. ТОНИ ИВАНОВСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ШАБАН ЈАКУПИ - ПДПА-НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34-203/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 
С к о п Ј е КОМИСИЈА, 

Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2904 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 61 во општините 
Тетово - дел, Теарце - дел, Брвеница - дел, Јегуновце - дел и Вратница 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 61 во општините 
Тетово - дел, Теарце - дел, Брвеница - дел, Јегуновце - дел и Вратница ("Службен 
весник на Република Македонија" број 43/98), делот И што се однесува на 
членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 61 и нивните 
заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 61 се 
именуваат: 

1. ГОКО БОГОЕВСКИ - СДСМ 
2. ИСАМЕДИН ЛИМАНИ - ПДП 
3. КРСТЕ РИСТОВСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ЉУБИША СПИРОСКИ - ЛДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. РАДОСЛАВ РАНЧЕВИЌ - СПМ 
2. КРУМЕ ТРПЧЕВСКИ - СПМ 
3. ВОЈИСЛАВ АНТОВСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ДУШАН БОГДАНОВСКИ - ЛДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 204/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 ~Стр. 2891 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
'пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 62 во општина Гази 
Баба - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 62 во општина Гази 
Баба - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што 
се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 62 и 
нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 62 
се именуваат: 

1. САШКО МИТРЕВСКИ - СДСМ 
2. ХАЈДАР СЕЈДИУ - ПДП 
3. ЃУРИЦА ПЕЈЧИНОВСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. НЕАД АСАНИ - ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. АСЕН ХАЈЧИЌ - СДСМ 
2. АНИЦА ПУПИНОСКА - СПМ 
3. АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВСКА - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ФАИК ЈАШАРИ - ПДПА-НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник.на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 205/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2892- Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 63 во општина Гази 
Баба - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 63 во општина Гази 
Баба - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот И што 
се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 63 и 
нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 63 
се именуваат: 

1. РАДОВАН ЛАЗОРОСКИ - СДСМ 
2. СЕЈФЕДИН ДУШКАЈА - ПДП 
3. МАРЈАН КРСТЕВСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. СИНИША КАРИЌ - ЛДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ПЕЦО КУЗМАНОСКИ - СДСМ 
2. ПАНТА ПЕТРУШЕВСКИ - СПМ 
3. ГОРДАНА МИЛКОВСКА - ВМРО-ДПМНЕ 
4. МАРА СТОЛЕСКА - ЛДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 
С к о п Ј е К О М И С И Ј А , 

Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИ КА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 2983 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 64 во општините 
Арачиново и Гази Баба - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 64 во општините 
Арачиново и Гази Баба - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 
43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на 
Изборната единица број 64 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 64 се 
именуваат: 

1. НИКОЛА ЈОВАНОВСКИ - СДСМ 
2. РИДВАН ИБРАХИМИ - ПДП 
3. БОГДАНЧЕ СМИЛЕВСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. АЈЕТ РЕЦЕПИ - ПДПА - НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ДРАГАН ЗДРАВКОВСКИ - СДСМ 
2. ЏЕЛАЛ РАМАДАНИ - ПДП 
3. ГОРАН АПОСТОЛОВСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. НАСЕР СИНАНИ -ПДПА-НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34-207/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2894-Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член,27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став . 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 65 во општините 
Петровец Илинден и Гази Баба - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 65 во општините 
Петровец Илинден и Гази Баба - дел ("Службен весник на Република 
Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите-на Изборната 
комисија на Изборната единица број 65 и нивните заменици,,се.менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната-единица број 65 се 
именуваат: 

1. ЉУБЕ ЈОСИФОВСКИ 
2. БИСЛИМ МАЛИЌИ 
3. МИЛЕ СТОЈАНОВСКИ 
4. СЛАВЧО СТОЈАНОВ 

- СПМ 
- ПДП 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. РАДЕ СПАСОВСКИ 
2. ДРАГИ НИКОЛОВСКИ 
3. АНЕТА САВОВСКА 
4. ТОДЕ ЈОВАНОВСКИ 

- СДСМ 
- СДСМ 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 208/1 
27 август 1999 година 

Скопје 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2911 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 

'став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број бб во општините 
Студеничани, Зелениково и Сопиште - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број бб во општините 
Студеничани, Зелениково и Сопиште - дел ("Службен весник на Република 
Македонија" број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната 
комисија на Изборната единица број бб и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број бб се 
именуваат: 

1. ДРАГОЉУБ ТРАЛСОВСКИ 
2. РАМАДАН ЏАФЕРИ 
3. СТОЈАНЧЕ ЈОВЧЕВСКИ 
4. АЛИ АДЕМИ 

- СДСМ 
- ПДП 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ЗОРАН СИМОНОВСКИ 
2. ХАМДИ ШАБАНИ 
3. ТОНИ НИКОЛОВСКИ 
4. ЛИТА МЕТУШ 

- СПМ 
- ПДП 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ПДПА-НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 209/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2904 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 67 во општина 

Кисела Вода - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 67 во општина 
Кисела Вода - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), 
делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната 
единица број 67 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 67 
се именуваат: 

1. РИСТО МЛАДЕНОВ 
2. ЗОРАН МЛАДЕНОВСКИ 
3. ВАСЕ КАНЗУРОВ 
4. ЗОРИЦА СТАНКОВИЌ 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. МИЛИЦА ЦАНЕВА 
2. ЈАХЈА ЈУСУФИ 
3. АЛЕКСАНДАР САПРОНОВСКИ 
4. ЕЛЕНА ПЕЈКОВА - ТЕОДОРОВА 

СДСМ 
СПМ 
ВМРО-ДПМНЕ 
ДА 

СДСМ 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 210/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИ КА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 2983 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 68 во општина 

Кисела Вода - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови <и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 68 во општина 
Кисела Вода - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), 
делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната 
единица број 68 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 68 
се именуваат: 

1. ЛИЛЈАНА КЕРАМИЧИЕВА 
2. ИРЕНА АНДОНОВА 
3. БОГДАН ИЛИЈЕВ 
4. ПРЕДРАГ МИТРОВ 

-СДСМ 
-спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ЛДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ЗЛАТКО КУЗМАНОВ 
2. ЛЕНКА МИТРОВСКА 
3. РАТКО ИЛИЕВ 
4. РОБЕРТ СЕРАФИМОВ 

-СДСМ 
-спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ЛДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 211/1 
27 август 1999 година ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2904 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 69 во општина 

Кисела Вода - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 69 во општина 
Кисела Вода - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), во 
делот I што се однесува на претседателот на Изборната комисија на Изборната 
единица број 69 наместо "Зуица Наумовска" треба да стои "Радован 
Бурјаковски". 

Делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на 
Изборната единица број 69 и нивни заменици се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 69 
се именуваат: 

1. СПАСЕ КОСТОВСКИ -СДСМ 
2. ДОРЧЕ МИШЕВСКИ - СПМ 
3. ЃОРЃИ ТРАЈКОВСКИ -ВМРО-ДПМНЕ 
4. МЕРГИМ ЦАМИ - ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ИВАНКА СЕКУЛОВСКА - СДСМ 
2. МЕМЕТ ЗЕНУ ЛАХУ - ПДП 
3. РАДЕ ЛЕСОВСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. БЕДРИ БАЈРАМИ - ПДПА-НДП 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34-212/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИ КА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 2983 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 70 во општина 

Кисела Вода - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 70 во општина 
Кисела Вода - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), 
делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната 
единица број 70 и нивните заменици, се менува и гласи: 

Делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на 
Изборната единица број 70 и нивни заменици се менува и гласи: 

II. За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 70 
се именуваат: 

1. ЈЕЛЕНА ПАНДОВСКА - СДСМ 
2. АРСИМ РЕЦЕПИ - ПДП 
3. ТРПКО ДИМОВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ПЕТАР СИБИНОСКИ - ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ИВИЦА ПАНЕЧЕВСКИ - СДСМ 
2. НАТАША НАЈДОВСКА -СПМ 
3. КАТЕРИНА НАЦЕВА -ВМРО-ДПМНЕ 
4. МИРОСЛАВАРИСТИЌ -ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 213/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2904 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 

1 пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 71 во општините 
Кисела Вода - дел и Сопиште - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 71 во општините 
Кисела Вода - дел и Сопиште - дел ("Службен весник на Република Македонија" 
број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на 
Изборната единица број 71 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 71 се 
именуваат: 

1. ЗОРАН ЕФРЕМОВ 
2. ИРФАН РАМАДАНИ 
3. ВАНЧО ГРОЗДАНОВСКИ 
4. СЛОБОДАН ВЕЛКОВСКИ 

За заменици на членовите се именуваат: 

СДСМ 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
лдп 

1. ВОИСЛАВ ЦВЕТАНОСКИ 
2. МИЛЕ АРСИЌ 
3. БОЖИН АЛЕКСОВ 
4. МИХАЈЛО ЃОРЃИЕВСКИ 

СДСМ 
СПМ 
ВМРО-ДПМНЕ 
ЛДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 214/1 
27 август 1999 година ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Скопје НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА, 

Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр! 2901 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 72 во општина 

Центар - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 72 во .општина 
Центар - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
72 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единцца број 72 се 
именуваат: 

1. ИВАНЧО БУЧЕВСКИ 
2. СТОЈАН ДОНЕВ 
3. ЈОВАНЧЕ ЈОВАНОВСКИ 
4. ЗОРАН ЛАЗАРЕВСКИ 

-СДСМ 
-СПМ 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ЛДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИК 
2. НАЗИФ БУШИ 
3. ЕМИЛ ПОПОВСКИ 
4. НАТАША ЛЕЈКОВА 

-сдсм 
-пдп 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ЛДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во " Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 215/1 
27 август 1999 година 

Скопје 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА, 

Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2904 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 73 во општина 

Центар - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 73 во општина 
Центар - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
73 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 73 се 
именуваат: 

1. ЉУПЧО ПАНДИЛОВСКИ - СДСМ 
2. МИОДРАГ ЧЕМЕРИКИЌ - СПМ 
3. СТОЈАНЧО ЈОВАНОВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ИЛИЈА ЗДРАВЕСКИ - ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. БОРЧЕ ГОЗИНСКИ 
2. ХАЛИЛ ДАРДИШТА 
3. ЕЛИЗАБЕТА КАМЕЊАРСКА 

- СТОЈАНОВ 
4. НИКОЛА БОГОЕВСКИ 

сдсм 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 216/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје „ КОМИСИЈА, Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИ КА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 2983 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 74 во општина 

Центар - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 74 во општина 
Центар - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот И 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
74 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 74 се 
именуваат: 

1. ДИМИТАР ИЛИЕВСКИ 
2. ИДАВЕР АДЕМИ 
3. ИРЕНА КОЦАРЕВА 
4. ИСАМЕДИН ШАБАН 

-СДСМ 
-пдп 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ДАМЈАН ВАРОШЛИЈА 
2. ЈЕЛЕНА АПОСТОЛСКА 
3. ЕМИЛ ЈАНЕВ 
4. ХАЗБИ ТОПОЈАНИ 

-СДСМ 
-СПМ 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ПДПА-НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 217/1 
27 август 1999 година ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Скопје НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА, 

Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2904 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 

^пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 75 во општина 

Центар - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 75 во општина 
Центар - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98)ѕ делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
75 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 75 се 
именуваат: 

-СДСМ 
-пдп 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ПДПА-НДП 

-СДСМ 
-пдп 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ПДПА-НДП" 

1. МИРЗО ДРАГУЛОВЧАНИН 
2. ЌЕМАЛ МУСЛИУ 
3. КОЛЕ ШАЛЕВ 
4. САХАР САДИКУ 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ЗОРИЦА СТОЈАНОСКА 
2. АСИП ТАХИРИ 
3. ТОМЕ НЕДЕВСКИ 
4. НАЗИМ ИБРАИМИ 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 218/1 
27 август 1999 година ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Скопје НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА, 

Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИ КА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 2983 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 76 во општина 

Карпош - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 76 во општина 
Карпош - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
76 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 76 
се именуваат: 

1. ГОРАН ПОПОВСКИ 
2. ЗЛАТКО МЕНОВСКИ 
3. ГОРДАНА АЧКОВСКА 
4. ЈОРДАН АНГЕЛОВСКИ 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ИГНАТ ВИЛАРОВСКИ 
2. КРИСТИНА ВЕЛЈАНОВСКА 
3. ЦВЕТАН ДИМОВСКИ 
4. ЉУБИША ЏАРТОВ 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

СДСМ 
СПМ 
ВМРО-ДПМНЕ 
лдп 

СДСМ 
СПМ 
ВМРО-ДПМНЕ 
ЛДП" 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 219/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2906-Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 77 во општина 

Карпош - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 77 во општина 
Карпош - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II 
што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 
77 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 77 се 
именуваат: 

1. ЈАДРАНКА КУНГУЛОВСКА 
2. ДЕЈАН НАЈДЕСКИ 
3. ХРИСТО КАЛАЈЏИЕВ 
4. АНИЦА ТОМШИЌ 

СДСМ 
СПМ 
ВМРО-ДПМНЕ 
лдп 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. СЛАВЕ ПАТАЛОВСКИ 
2. МАРИНА ЦВЕТАНОСКА 
3. БРАНИСЛАВ МАНЕВ 
4. БОРИС МИРЧЕВСКИ 

сдсм 
СПМ 
ВМРО-ДПМНЕ 
ЛДЛ•• 

И. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 220/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2911 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 78 во општините 
Сарај - дел и Карпош - дел 

I. Во Одлуката за, именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 78 во општините 
Сарај - дел и Карпош - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 
43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на 
Изборната единица број 78 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 78 
се именуваат: 

1. ТОДОР ЦОНЕВСКИ 
2. ИСМАИЛ ХИСЕНИ 
3. МАЈА ДИМИТРОВСКА 

- АНДРЕСКА 
4. АЛЕКСАНДАР ДАМЈАНОСКИ 

-СДСМ 
-пдп 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ЗОРАН СИЛЈАНОВСКИ 
2. РАМИЗ ЈАКУПИ 
3. СЛОБОДАН ИЛИЈЕВСКИ 
4. ПЕТАР ДИМОВСКИ 

-СПМ 
~ПДП 
- ВМРО-ДПМНЕ 
-ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 221/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2894-Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување; на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 79 во општините 
Сарај - дел и Ѓорче Петров - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 79 во општините 
Сарај - дел и Ѓорче Петров - дел ("Службен весник на Република Македонија" 
број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на 
Изборната единица број 79 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 79 се 
именуваат: 

1. МИОДРАГ СТЕВАНОВИК 
2. ВАСФИ МУРТЕЗАНИ 
3. МИРОЉУБ ПАНДИЛОВСКИ 
4. ШЕРИФ ЈАКУПИ 

СДСМ 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ЉУБЕ РИСТОВСКИ 
2. БЕЌИР МУАМЕТИ 
3. НАТАША РАДУЛОВСКА 
4. ЌАМИЛ ХАЏИУ 

СДСМ 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
ПДПА-НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 222/1 
27 август 1999 година 

Скопје 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2911 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 80 во општина 

Ѓорче Петров - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 80 во општина 
Ѓорче Петров - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), 
делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната 
единица број 80 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 80 
се именуваат: 

1. КРСТЕ НЕЛКОВСКИ 
2. БРАНКО КУЗМАНОСКИ 
3. ТРАЈКО ВЕЛКОВ 
4. НУСРЕТ ТАИРИ 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ЃОРЃЕ МАТЕВСКИ 
2. ФУАТ МЕМЕТИ 
3. ЦУТЕ КРАЈЧЕСКИ 
4. НЕХАТ МУРАТИ 

СДСМ 
СПМ 
ВМРО-ДПМНЕ 
ПДПА-НДП 

СДСМ 
ПДП 
ВМРО-ДПМНЕ 
ПДПА-НДП 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 223/1 ' ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2906-Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 81 во општините 
Сарај - дел и Кондово 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 81 во општините 
Сарај - дел и Кондово ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), 
делот II што се однесува на членовите на Изборната комџсијз на Изборната 
единица број 81 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 81 
се именуваат: 

1. ЃОРЃИЈА ПОПОСКИ 
2. ЕКРЕМ ЕБИБИ 
3. ИРЕНА СЕРАФИМОВСКА 
4. СЕФЕДИН АЛИУ 

СДСМ 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ТОДОР ТАНТУРОВСКИ 
2. АСИП АЈВАЗИ 
3. БРАНКО ПЕТРЕСКИ 
4. МУБЕДИН БАЈРАМИ 

сдсм 
пдп 
ВМРО-ДПМНЕ 
ПДПА-НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 224/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 58-Стр. 2911 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 82 во општините 
Чучер Сандево - дел и Чаир - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 82 во општините 
Чучер Сандево - дел и.Чаир - дел ("Службен весник на Република Македонија" 
број 43/98), делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на 
Изборната единица број 82 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 82 
се именуваат: 

1. ГОРГИ ЈАНЕВСКИ 
2. ВЕРА ЧЕРЕПНАЈ1КОВСКА 
3. ВЕНЕ ТАСЕВ 
4. ЌАНИЈА САИДИ 

-сдсм 
-спм 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ДАМЕ ДИМИТРОВСКИ 
2. СУЛЕЈМАН МЕМЕТИ 
3. ДАНИЦА БАЈЛОЗОВА 
4. МУСА ЗУКА 

-спм 
-пдп 
- ВМРО-ДПМНЕ 
- ПДПА-НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 225/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



Стр. 2906-Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 83 во општина Чаир 
-дел , 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 83 во општина Чаир 
- дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), делот II што се 
однесува»на членовите на Изборната комисија на Изборната единица број 83 и 
нивните заменици, се менува и гласи: 

"За. членови на Изборната комисија на Изборната единица број 83 
се именуваат: . 

1. ЉУПЧО ПАСКОВСКИ - СДСМ 
2 ГАФУР НЕЗИРИ -ПДП 
3. МИШО ВАСИЛЕВСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
А. ВЕЛИМИР ПЕШЕВСКИ ЛДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. НЕДЕ ТАНЕВСКИ - СПМ 
2. АГИМ ШАБАНИ - ПДП 
3. ВИКТОР ДОЈЧИНОВСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. ЛИДИЈА РИСТАНОВСКА -ЛДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 226/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИ КА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 2983 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 
пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 84 во општините 
Центар - дел и Чаир - дел 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 84 во општините 
Кисела Вода - дел ("Службен весник на Република Македонија" број 43/98), 
делот II што се однесува на членовите на Изборната комисија на Изборната 
единица број 84 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 84 се 
именуваат: 

1. РАДЕ ДАНИНСКИ -СДСМ 
2. ХАЈРИС БАЈРАМИ - ПДП 
3. БЛАЖЕ ЃОРЃИЕВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. РУЖДИ ХАСАНИ - ПДПА-НДП 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ЦВЕТА МАРКОСКА - СДСМ 
2. ШАБАН ЉУШЊАНИ - ПДП 
3. КРСТО ДОДОВ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. МИЛЈАЗИМ АРСЛАНИ - ПДПА-НДП" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 227/1 ПРЕТСЕДАТЕЛ 
27 август 1999 година Н А Д Р Ж А В Н А Х А ИЗБОРНА 

Скопје КОМИСИЈА, 
Лилјана Ристова, ар. 



Стр. 2904 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 

Врз основа на член 15 став 3 и член 27 точка 2) од Законот за избор 
на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 24/98), а согласно член 16 ставови 1 и 2 и член 32 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на 

, пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" број 50/99), Државната изборна комисија на седницата 
одржана на 27 и 30 август 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 

заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 85 во општините 
Чучер Сандево - дел и Шуто Оризари 

I. Во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни 
заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 85 во општините 
Чучер Сандево - дел и Шуто Оризари ("Службен весник на Република 
Македонија" број 43/98), делот И што се однесува на членовите на Изборната 
комисија на Изборната единица број 85 и нивните заменици, се менува и гласи: 

"За членови на Изборната комисија на Изборната единица број 85 се 
именуваат: 

1. МУХАМЕТ СУЛЕЈМАН - СДСМ 
2. ДРАГОМИР с т о т и - с п м 
3. ЛАЗАР ГЕОРГИЕВСКИ - ВМРО-ДПМНЕ 
4. САФИЈА МАШОВИЌ-БЕГАНОВИЌ -ДА 

За заменици на членовите се именуваат: 

1. ШАБАН СЕЈФУЛА - СДСМ 
2. НУХИ ДАРДИШТА - ПДП 
3. ЈАНЕ СЕКУЛОВ -ВМРО-ДПМНЕ 
4. ИЛИНКА НЕДЕЛКОВСКА - ДА" 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 
објави во "Службен весник на Република Македонија". 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број 34 - 228/1 
27 август 1999 година ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Скопје НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА, 

Лилјана Ристова, с.р. 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИ КА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 2983 



Стр. 2828 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИ КА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 2983 



Стр. 2828 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИ КА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 2983 



Стр. 2828 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 



9 септември 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИ КА МАКЕДОНИЈА Бр. 58 - Стр. 2983 



Стр. 2828 - Бр. 58 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 септември 1999 
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1555. 
Врз основа на член 80 од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите („Сл. 
весник на РМ" бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодет-
ска управа донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите на катастарската општина Виничка Кршла 
- Општина Виница. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија". 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 на ова решение, пр>естанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето, установен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на 
РМ" бр. 34/72 и 13/78). 

Бр.09-3554/1 
30 август 1999 година Директор, 

Скопје дипл. правник Ѓорѓи Лазески, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Решението за утврдување 
на опрема која може да се увезе без плаќање на царина, 
за потребите на Министерството за финансии - Царин-
ската управа на Република Македонија, објавено во 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 53/99, 
направена е техничка грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА 
КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА 

ЦАРИНА 

Во точка 1, под и) во ред 3 бројот на шасијата на 
возилото, наместо „SARRFHWPMXD 431861" треба да 
стои „SARRFHWPMXD 435191". 

Бр. 23-4186/1 
7 септември 1999 година Од Владата на Република 

Скопје Македонија 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 704/99, на регистарска влошка бр. 1-63032-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вачи на Претпријатието за занаетчиски работи во гра-
дежништво, инженеринг и трговија „ПОДОДЕКОР" 
ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Ленинградска" бр. 102-д, 
Скопје. 

Промена на бројот на основачите: 
Се бришат двајца од основачите и тоа: Славица Ми-

треска и Борислав Мурџев. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 704/ 

99. (27317) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1518/99, на регистарска влошка бр. 0201.5870? -
4-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето согласно ЗТД на Друштво за производство, обра-
ботка и промет на тутун Тања Бикова АД Гевгелија, 
ул. „Борис Кидрич" бр. 5. 

Дејности: 16.00/1, 01.11/2, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.53, 52.11, 52.21, 
52.22, 52,24, 52.25, 521.26, 52.27, 55.23, 26.61, 26.66; 

надворешна трговија со прехранбени производи (ту-
тун), надворешна трговија со непрехранбени произ-
води. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските во 
правниот промет одговара со целокупниот свој имот. 

Друштвото во односите со трети лица во внатреш-
ниот и надворешниот промет го застапува и потпишува 
претседателот на Управниот одбор Поцков Иван без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1518/ 
99. (28953) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5667/99, на регистарска влошка бр. 02015335?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за производство, трговија и услуги „ИЛ 
КОМЕРЦ*4 Илија ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Цветан Ди-
мов" бр. 5-Б/15 Кавадарци. 

Дејности: 15.91, 15.93, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 
20.10/1, 20.10/2, 20,30, 20,40, 20.51, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17 , 51.18, 51.19, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34 , 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43 , 51.44, 51.45 , 51.47, 51.53, 51.56, 51.65 , 51.70, 
52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52Г4402, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84, 
92.34, 92.62, 93.04, 93.05., надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување и посредувал>е во 
областа на прометот на стоки и услуги, реекспорт, ком-
пензациони работи, малограничен промет со соседните 
земји Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сиот свој имот. Илија Макалоски, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 566"// 
99. (23066) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 634/ 
99, на регистарска влошка бр. 030045357-8-01-000, го 
запиша во трговскиот регистар усогласувањето на 
Друштвото за производство, транспот, трговија на го-
лемо и мало, увоз-извоз „БОХИ-КОМЕРЦ" дооел, Го-
ран, с. Будинарци - Берово. 

Основач: Пармачки Горан од с. Будинарци - Бе-
рово. 

Дејности: 01.12/1, 01.21, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 
51.44, 51.47, 51.53, 51.55, 51.61, 51.63, 51.66, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 
60.22 , 60.23 , 60.24, 63.30., надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапуваме во 
прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на 
стоки и патници во друмскиот сообраќај, застапување 
на странски фирми и консумација, малограничен про-
мет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото за 
производтво, транспорт, трговија на големо и мало, 
увоз-извоз „БОХИ-КОМЕРЦ" доосл, Горан, с. Буди-
нарци - Берово, настапува во сво симс и за своја 
сметка. 

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет 
ќе го застапува Пармачки Горан, управител без ограни-
чување. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр;634/99. (27245) 
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Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1320/99, на регистарска влошка бр. 007475, го запиша 
во трговскиот регистар основањето на Трговското 
друштво за трговија, производство и угостителство Јо-
сифовски Слободан „ПРИНЦ" ДООЕЛ ул. „Дејан Вој-
вода" бр. 27, Охрид. 

Седиште: ул. „Дејан Војвода44 бр. 27, Охрид. 
Основач: Јосифовски Слободан од Охрид. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/3, 50.50, 51.21, 

51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.55, 51.56, 
51.57 , 51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23 , 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 52.41, 52.42 , 52.43, 
52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62 , 52.72, 
52.72/1, 52.7202, 21,12, 25,22, 25,24, 52.74 , 55,30/1, 
55.3002, 55.11, 55.12, 50.30, 55.40, 60.22, 60.23 , 60.24., 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет, посредување во прометот со стоки и 
услуги. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка полни овластувања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица одго-
вара со сите свои средства, полна одговорност. Управи-
тел на друштвото е Јосифовски Слободан. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1320/99. (27696) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4303/98, на регистарска влошка бр. 02014852?-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТП Минимаркет „ПОНИ“ ТП Дајана Благоја Па-
вловска ул. „Пандил Шишков44 бб Скопје. 

Основач: Дајана Благоја Павловска, Скопје. 
Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24,, 52.25, 52.26, 

52.27 , 52.33,52.11. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка на фирмата, а за своите 
обврски сторени во правниот промет ТП одговара 
лично со целиот свој имот. 

Во внатрешниот промет се именува Дајана Павлов-
ска, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4303/ 
98. (23759) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег.бр. 586/99, на регистарска влошка бр. 
0200100467-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
трговецот поединец колонијал „БАВЧАЛАК" Груев-
ски Веселин Добри ТП ул. „Х.Т. Карпош44 бр. 148, 
Крива Паланка. 

Основач е Груевски Веселин Добри од Крива Па-
ланка. 

За обврските во правниот промет трговецот одго-
вара со целиот свој имот. 

Се брише Емилија Јакимовека - управител со нео-
граничени овластувања а се запишува Груевски Добри, 
управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег.бр. 586/ 
99. (26725) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 5079/99, на регистарска влошка бр. 02015653?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец ТП Автотакси „ПЕР-РАДЕ" ТП 
Перчинковски Димитар Раде, ул. „Мите Богоевски" 
бр. 16-а Скопје. 

Основач е Перчинковски Раде од Скопје. 
Дејности: 60.22, 60.23. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица одговара со целокупниот 
свој имот. 

Лице овластено за застапување е Перчинковски 
Раде, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 5079/ 
99. (24209) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 6059/98, на регистарска влошка бр. 
020012576?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатие во друштво за трговија и 
услуги „ИВЕКО-КОМЕРЦ" Снежана ДООЕЛ увоз-из-
воз, ул. „Мирче Ацев" бр. 80, с. Трубарево - Скопје. 

Основач е Снежана Митровска. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/3, 

50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 
74.84, 63.40. 

Надворешна трговија со прехранбени и непрехран-
бени производи, посредување, застапувал>е, реекспорт, 
шпедиција, консигнација, комисион и малограничен 
промет. 

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

За обврските превземени во правниот промет со 
трети лица, друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Снежана Митров-
ска, управител со неограничена одговорност. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 6549/ 
98. (23923) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 466/99, на регистарска влошка бр. 1-41301-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промената овластена 
за застапување на претпријатието за внатрешна и над-
ворешна трговија „ФИАЗ-КОМЕРЦ" Д.О.О. Скопје, 
ул. „Киро Крстев44 бр. 32 б Скопје. 

Се брише Драгомир Ковачевиќ - директор со нео-
граничени овластувања а се запишува Пауновиќ Бори-
воје - в.д. директор со неограничени овластувања. 

Прокурист овластен за склучувани на договори и 
врешење на правни работи и дејствија во врска со рабо-
тењето на претпријатието, освен склучување на дого-
вори кои се однесуваат на отуѓуван>ето на недвижен 
имот е Велков Кирил. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег.бр. 466/ 
99. (23039) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег.бр. 562/99, на регистарска влошка бр. 
020012404?-803-000, ги запиша во трговскиот регистар 
промената на содружници, промена на фирма и проши-
рување на дејности на трговското друштво за производ-
ство, трговија и услуги „ИНТЕР ЧИПС44 Васко и др. 
ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Козара44 бр. 24. 

Во друштвото пристапуваат Кондоски Рубин од 
Скопје и Тодороски Михало од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег.бр. 562/ 
99. (23061) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
228/99, на регистарска влошка бр. 000668, го запиша во 
трговскиот регистар промена на овластено лице на Руд-
ници и Фабрика „ПАРТИЗАН44 АД Прилеп ул. „Алек-
сандар Македонски44 бр. 1-а Прилеп. 
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Му престанува овластувањето за застапување и во 
надворешно трговско работење на Цветаноски Вецко и 
се брише од судскиот регистар. 

Лице овластено за застапување и во надворешно 
трговското работење е Никола Тодороски - претседа-
тел. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 228/99. 
(26489) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
4293/99, на регистарска влошка бр. 020160737-6-06-000, 
го запиша во трговскиот регистар за основање на трго-
вец-поединец ТП АВТОТАКСИ „ГАЦ" ТП Гацевски 
Сотир Зоран ул. „Славчо Стојменов" бр. 4 Скопје. 

Основач: Гацевски Зоран од Скопје ул. „Славчо 
Стојменов" бр. 4 Скопје. 

Дејност: 60.22 такси превоз, 60.23 превоз на патници 
во другиот друмски сообраќај. 

Управител: Гацевски Зоран - без ограничување ул. 
„Славчо Сгојменов" бр. 4 Скопје. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица одговара со целокупниот 
свој имот. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4293/99. 
(26530) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
56/98, на регистарска влошка бр. 020021467-8-03-000, го 
запиша во трговскиот регистар основање на Друштво 
за земјоделие, коперација и кланица „ЗЕМСИЛ" - РИК 
„СИЛЕКС" А. Д. - Кратово, ДООЕЛ ул. „Гоце Дел-
чев" бб. 

Шифра на дејноста е: 090172 - Колење на добиток и 
преработки од месо, 090179 - Изработка на други пре-
хранбени производи, 110309 - Неспомнати услуги во 
областа на прометот. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет одговара со це-
лиот свој имот. 

За управител на Друштвото е именувано лицето Љу-
бомир Андов, дипл. инж. агроном. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 56/98. (21464) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
3159/99, на регистарска влошка бр. 020140947-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основање на ТП -
„ЦАЦИ ПРОМ" - Колонијал Тодоревски Тасе Славче 
с. Чолошево - Велес. 

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.27, 52.33. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица, ТП ќе одговара лично, со целиот свој имот. Овла-
стено лице за застапуваа во прометот е Тодоровски 
Славче, управител без ограничување. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3159/99. 
(26789) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5996/98, на регистарска влошка бр. 1-24487-0-
0-0, 020070237-3-03-000, го запиша во трговскиот реги-
стар усогласувањето на претпријатието на Друштвото 
за производство, трговија и услуги „КИМ-КОМПА-
НИ" Кирил и други увоз-извоз ул. „500" бр. 49 с. Ма-
рино Илинден. 

Основачи: Кирил Слезенков од Скопје, Иван Сле-
зенковски од Скопје, Мице Слезенковски од Скопје. 

Дејности: 28.11, 28.12, 28.,,1, 28.75 , 26.52, 26.62, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 20.40, 20.30, 20.51, 
20.72, 15.31, 15.32, 15.33, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 
15.93, 15.94, 15.98/2, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01/2/1, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 
63.40, 50.20, 28.71, 29.72, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
31.10, 31.20, 31.40, 31.51, 31.62 , 74.84, 74.20/3, 52.11, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25,а 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, 51.54, 51.55 , 51.35, 
51.70, 50.30/1,50.40/1, 51.51, 51.57, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, застапување на странски 
фирми, изведување на градежни работи во странство, 
продажба на странска стока на констелација, реек-
спорт, малограничен промет со Бугарија, Грција и Ал-
банија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во прометот одговара со цело-
купниот свој имот. 

Управител на друштвото е Кирил Слезенков. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5996/ 

98. (28118) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13014/98, на регистарска влошка бр. 
020142307-8-09-000', го запиша во трговскиот регистар 
на овој суд претварање на Друштво за гадежништво 
трговија на големо и мало и услуги РАДИЈАТОР -
ПРОМЕТ Ѓорѓи ДООЕЛ увоз-извоз Скопје нас Илин-
ден ул. Гоце Делчев бр. 115. 

Дејности: 74.20/3, 74.20/2, 74.70, 74.40, 74.84, 51.12, 
51.13 , 45.22, 45.21/2, 45.25 , 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45,44, 45.45, 45.43, 52.24, 52.11, 52.12, 52.41, 
52.42, 52.45, 52,46, 52.44/2, 50.30/2, 50.10, 50.50, 51.21, 
51.34, 51.33, 51.36, 51.39, 51.41, 51.43, 51.54, 51.53, 
51.55, 51.70, 51.56. 

Друштвото во внатрешен и надворешен промет го 
застапува Тодоро&ски Ѓорѓи управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13014/ 
98. (28138) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9698/98, на регистарска влошка бр. 020159317-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-
вање на СТД Трговец - поединец за проектиран^ и 
инженеринг „ГЕОИНГ" ТП Хрисго Стојан Ѓорѓевски, 
ул. „Народен Фронт" 31/4 Скопје. 

Дејности: 74.20/2, 74.20/3, 45.12, 45.24, 45.25. 
Основач е лицето Христо Ѓорѓевски од Скопје, со 

работата на ТП раководи лицето Христо Ѓорѓевски -
управител со неограничени овластувања. 

Седиштето на ТП е во Скопје на ул. „Народен 
Фронт" 31/4. 

ТП во правниот промет истапува во свое име и за 
своја сметка, а за настанатите обврски одговара со це-
лиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9698/ 
98. (28139) 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди" бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 

Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: Печатница „Нова Македонија" - Скопје. 
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Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 
ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА 

Пред овој суд поведена е парнична постапка по 
основ раскинување на договор за доживотна издршка 
по тужбата на тужителот Меџид> Рамаданов од Би-
тола, против тужените Рамаданова Керима, Рамада-
нова Сакире, Зариф Рамаданов, Рамаданов Ерон од 
Битола, сега со непозната адреса во Америка и 
други. 

Бидејќи тужените се со непозната адреса од страна 
на Центарот за социјална работа Битола, на истите 
за привремен старател им е поставен адвокатот 
Ангелина Јотевска од Битола, која ќе ги врши сите 
права и должности на законски застапник,и ќе ги 
застапува се додека тие или нивни полномошник не 
се јават пред судот. 

Од Основниот суд во Битола, П.бр.2685/96.(29860) 
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Основниот суд во Гостивар се води гра- -
ганска постапка за развод на брак по тужбата на 
тужителот Елмази Јасмин од Долна Бањица Гости-
варско против тужената Елмази род. Хасани Шем• 
сије од Долна Бањица, Гостиварско, со непозната 
адреса на живеење во странство. Вредност на спорот 
неопределена. 

На тужената Елмази род. Хасани Шемсије и се 
поставува привремен застапник и тоа лицето Ди-
моски Бобан, стручен соработник при Основниот суд 
во Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на ту-
жената, додека таа или нејзин полномошник или • 
застапник не се јават пред овој суд, односно се додека 
Органот за старателство не и постави старател. 

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.501/99.(29910) 

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

развод на брак по тужбата на тужителот Дехари 
Пајазит од с. Гајре, против тужената Дехари Донока 
род. Лангози од с.Гај, а сега во Р.Албанија, со не-
позната адреса. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот, да се јави пред судот да ја 
достави адреса или одреди полномошник кој ќе ја 
застапува пред судот. Во спротивно, доколку во 
определениот рок не ја достави адресата или не 
одреди свој полномошник преку ЦСР-Тетово, ќе и се 
постави привремен старател кој ќе се грижи за 
нејзините права и интереси до правосилното завр-
шување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.480/99. (29908) ' 

Пред овој суд се води спор за развод на брак по 
тужбата на тужител ката Шќипе Јусуфи од Тетово 
ул."Б.Тоска" бр. 141, против-тужениот Сафер Јусуфи 
од с.Теарце, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Сефер Јусуфи од с.Теарце 
во рок од 30 дена да се јави во судот или одреди свој 
полномошник. Доколку во определениот рок не се 
јави, судот ќе постави привремен старател преку 
Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе се 
грижи за неговите права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.684/99. (29909) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 8064/98, на регистарска влошка бр. 02013087?-
8-03 000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Трговско производно и услужно претпријатие 
„МАК-ХИТ" Д.О.О. увоз-извоз ул. „Анкарска" бр. 23 
лок.11 Скопје. 

Содружник: Славковски Сашо од Скопје. 
Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 

01.23 , 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 
15.33,15.51,15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/ 
2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 
17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.54/2, 
17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
18.30, 19.20, 19.30, 21.21, 21.22, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 
20.40, 21.23, 21.„4, 21.25 , 24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 
25.24 , 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 
28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63, 37.10, 37.20, 
45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10,50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18,1.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 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, 
52.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62/ 52.63, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.23, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10, 
71.40, 72.20, 72.30, 72.60, 74.12, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, реекспорт, комиси-
она и консигнациона продажба на стоки, меѓународна 
шпедиција, меѓународен превоз на патници и стоки, 
туристички угостителски и туристичко агенциски 
услуги во странство, застапување странски фирми и 
посредување во надворешно-трговскиот промет, ком-
плетен инженеринг, произведеа на градежни, занаетчи-
ски и завршни работи во градежништвото, малограни-
чен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југосла-
вија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. 

За преземените обврски во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Управител е лицето Славковски Сашо, без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 8064/ 
98. (28119) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението срег. 
бр. 778/99, на регистарска влошка бр. 1-396-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар Промена на лице Работ-
ната организација на здружен труд матична библиотека 
„Вук Караџин" - Гостивар ул. „Плоштад Маршал Ти-
то" бр. 16. 

Да се запише: Анастасовски Лазо В. Д. директор со 
неограничено овластување. л 

Да се брише: Дуровски Глигор В. Д. директор со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, срег. бр. 778/99. 
(28184) 
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Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 192/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-215-0, ја запиша во 
судскиот регистар промената на овластено лице на 
Претпријатието во општествена сопственост за произ-
водство, услуги и промет „ИДНИНА" ц.о. увоз-извоз 
Бул. „Гоце Делчев" 49 - Струмица. 

Се брише од в.д. директор и застапник во надво-
решно трговскиот промет лицето Димовски Драги на 
Претпријатието во општествена сопственост за произ-
водство, услуги и промет „ИДНИНА". • 

Се запишува за в.д. директор лицето Златко Тимов-
ски со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 192/99. (26939) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 194/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-568-0, ја запиша во 
судскиот регистар промената на овластено лице на Ос-
новното училиште „НИКОЛА ВАПЦАРОВ" ул. 
„Ценка Павлова" бр. 1 - Струмица. 

Се брише досегашниот директор Костадинов Илија. 
Се запишува лицето Партинов Владимир со неогра-

ничени овластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 194/99. (26940) 

Основниот суд во Штип, со решението П. Трег. бр. 
80/99, на регистарска влошка бр. 030030387?-8-06-000, 
го запиша во трговскиот регистар проширувањето на 
правото на Друштвото за сообраќај, услуги и трговија 
„ВЕЛТ-ТРАНС" увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Атанас Кара-
ман" бр. 30 - Стр ум ица. 

Се проширува правото во надворешно трговскиот 
промет за: меѓународен превоз на стока во друмскиот 
сообраќај. . 

Од Основниот суд во Штип, П. Срег. бр. 80/99. 
(26942) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 163/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-278-0-0, ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Дом на културата „БЕЛИ МУГРИ" ц.о. 
ул. „Кеј на Револуцијата" бб - Кочани. 

Досегашниот директор на Домот на културата 
„БЕЛИ МУГРИ" од Кочани е разрешен од должноста, 
па се брише од судскиот регистар. 

За вршител на должноста директор на Домот се 
именува Милан Стојков со решение бр. 17-2726/1 од 25 
мај 1999 година. 

Се брише Благој Пенов директор со неограничени 
овластувања во застапувањето. 

Се запишува Милан Стојков, в.д. директор со нео-
граничени овластувања во застапувањето. 

Пречистен текст: Милан Стојков в.д. директор со 
неограничени овластувања во застапувањето. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 163/99. (26943) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 168/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-397-0, ја запиша во 
судскиот регистар промената на лице овластено за за-
стапување на Претпријатието во општествена сопстве-
ност за урбанизам, проектирање, консалтинг и инжене-
ринг „ПАНОРАМА" ул. „Гоце Делчев" бр. 10 - Ко-
чани. 

Се врши промена на лицето овластено за застапу-
вање со тоа што: 

Се брише Златко Николов в.д. директор со неогра-
ничени овластувања во застапувањето. 

Се запишува Никола Давитков в.д. директор со нео-
граничени овластувања во застапувањето. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 168/99. (26944) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 124/ 
99, на регистарска влошка бр. 03003974? - 8-09-000, го 
запиша во трговскиот регистар проширувањето на деј-
носта Друштвото за трговија и услуги АВТО-МЕТАЛ 
дооел увоз-извоз Кочани ул. „Гошо Вакентиев" бр. 25. 

Проширување на дејноста на друштвото со обаву-
вање на следните дејности: 25.13, 25,21, 25.22, 25.23, 
25,24, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.61, 28.62, 
28.63, 28.71, 28.72, 28.74, 28.75, 29.13, 29.4, 29.21, 
29.Л22, 29.23, 29.24 и 29.40 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 124/99. (26945) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 195/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-13623-0, го запиша во 
трговскиот регистар промена на лице овластено за за-
стапување. 

Друштво со ограничена одговорност 
Искра Виница за професионално оспособување и 

вработување на инвалиди улица „Маршал Тито" бб 
Досегашниот директор со неограничени овласту-

вања и застапник Снежана Методиева се брише од суд-
скиот регистар 

За директор со неограничени овластувања и застап-
ник се запишува Огњан Спасевски 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 195/99. (26946) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 107/ 
99, на регистарска влошка бр. 030020277-3-01-000, го 
запиша во трговскиот регистар проширувањето на деј-
носта на Друштвото за трговија и услуги Мак-Прогрес 
доо Виница 

Се врши проширување на дејноста на друштвото со: 
15.61,15.62, 15.81, 15.81/1,18.81/2, 15.82,15.82/1, 15.82/ 
2, 15.31, 15.32 и 15.33. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр.107/99. (26947) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 145/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-14155-0, го запиша во 
трговскиот регистар менувањето на лице овластено за 
застапување на Друштвото со ограничена одговорност 
за земјоделско производство и услуги трговија и угости-
телство Три Чешми с. Три Чешми - Штип. 

Се брише: Тунев Донче - досегашен директор со 
огр. овластув. за склучување на дог. за купопродажба 
на нед. и опрема, договори кои се однесуваат на распол. 
на оси. средства за задолжување со кредити ставање 
под хипотека како и догов, за долгорочен пласман чија 
вредност не пом. 50.000 ДЕМ. 

Се запишува: Лазарев Ванчо — вршител на должност 
Директор со овластувања за склучување договор за ку-
попродажба на недвижности и опрема, догов, кои се 
однесуваат на располагање со основни средства, за за-
должување со основни средства, за задолжување со 
кредити, ставање под хипотека, како и договори за 
долгорочен пласман чија вредност не поминува 50.000 
ДЕМ. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 145/99. (26948) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 166/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-804-0, ја запиша во 
трговскиот регистар Промената на овластено лице 

Акционерско друштво „СЕЛЕНА" во стечај Штип. 
Упис на овластено лице за застапување: Ванчо Са-

нев - ВД Директор со неограничени овластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 166/99 (26949) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 146/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-14154-0, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на овластено лице за 
застапување на друштвото со ограничена одговорност 
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за земјоделско производство и услуги, трговија и уго-
стителство „ВРСАКОВО", с. Врсаково - Штип. 

Се брише Михајлов Драган од должноста директор 
со ограничено овластување а се запишува Љупчо Кара-
ѓозов од Штип како директор со неограничени овласту-
вања во застапувањето на друштвото. 

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 146/99. (26950) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 167/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-7885-0, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на овластено лице на АД 
ЗИК „Црвена звезда" доо за градежно-занаетчиска деј-
ности „ГРАДБА" Штип, ул. „Рибник" бб. 

Се запишува Вањо Чучков како в.д. директор со 
неограничени овластувања, а се брише Спиров Никола 
в.д. директор. 

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 167/99. (26951) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 165/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-229-0, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на овластено лице на 
домот на културата „Димитар Беровски" П.О. Берово. 

За овластено лице за застапување се именува Зоран 
Мазновски ВД - директор со неограничени овласту-
вања. 

Се брише Глигор Мамучевски - директор со неогра-
ничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 165/99. (26935) 

Основниот суд во Штип, со решението П.Трег.бр. 
113/99, на регистарска влошка бр. 030023947-1-01-000, ја 
запиша во трговскиот регистар промената на овластено 
лице на друштвото за производство, трговија и услуги 
„ВЛЕКДЕР" Мане Спасов и Власто Ѓоргиев јтд Штип. 

Се брише Весна Герасимова а се запишува Зоран 
Спасов, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, П.Трег.бр. 113/99. 
(26952) 

Основниот суд во Штип, со решението П.Трег.бр. 
110/99, на регистарска влошка бр. 030016567-8-11-000, ја 
запиша во трговскиот регистар промената на лицето 
овластено за застапување - управител на друштвото за 
производство, трговија и услуги „2-РИ АВГУСТ" дооел 
Штип, ул. „Вита Поп Јорданова" бр. 17, Штип. 

Се брише досегашниот управител Александар Бо-
жилов а се врши упис на Дејанов Стојанче - управител 
со неограничени овластувања, кој е и застпаник на 
друштвото во надворешното трговско работење со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, П.Трег.бр. 110/99. 
(26953) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 188/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-594-0, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на овластено лице на 
центарот за социјална работа - Ц.О. Берово. 

Се брише Пачемски Петар - директор со неограни-
чени овластувања во застапувањето а се запишува Бу-
бевски Методи - вршител на должноста директор со 
неограничени овластувања во застапувањето. 

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 188/99. (26936) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 189/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-13116-0, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на овластено лице на 
претпријатието за трговија „МЕДИКА" увоз-извоз 
П•О. Берово ул. „Моша Пијаде" бр.бб-а. 

Се брише Илиовски Ѕвонко - директор со неограни-
чени овластувања а се запишува Усаин Кантуровски -
директор на претпријатието со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 189/99. (26937) 

Основниот суд во Штип, со решението П.Трег.бр. 
118/99, на регистарска влошка бр. 030032027-3-06-000, 
го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на 
содружник на друштвото за трговија, шпедиција, тран-
спорт и услуги „ЈАНШПЕД" доо увоз-извоз нас. „Три 
Чешми" - Штип. 

Во друштвото пристапува лицето Петриќ Радован 
од Штип. Содружничкиот влог на лицето кое приста-
пува е во основни средства. 

Од Основниот суд во Штип, П.Трег.бр. 118/99. 
(26954) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 592/ 
98, на регистарска влошка бр. 1-4791-0, го запиша во 
трговскиот регистар претпријатието за трговија 
„КИСИ-ПРОМЕТ" П•О. увоз-извоз - с. Радово - Стру-
мица. 

Се брише досегашниот директор и застапник во над-
ворешнотрговскиот промет лицето Стојков Крум а се 
запишува Ирина Стојкова, со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 592/99. (26938) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 160/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-129-0, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на овластено лице за 
застапување. 

Се брише досегашниот вршител на должноста ди-
ректор а се запишува лицето Хрисанта Цековска, в.д. 
директор без ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 160/99. (26931) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 748/ 
98, Птрег.100/99, на регистарска влошка бр. 03001467-1-
01-000, го запиша во трговскиот регистар дополнува-
њето на дејност на друштвото за производство, услуги и 
трговија на големо и мало увоз-извоз, Ристова Надица и 
др. јтд Радовиш ул. „Бел Камен" бр. 42. 

Дејности: 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, 51.45, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25 , 52.27, 
52.41, 52.42, 52.42, 52.43, 52,47, 52.48, 60,21, 60.22, 
60.23, 60.24, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40, 55.11, 55.12, 36.40, 36.50, 36.11, 36.14, 36.15, 
55.51, 55.52, 17.30, 15.82, 74.12. 

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 748/99, 
Птрег. 100/99. (26955) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 172/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-591-0, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на лице овластено за 
застапување на училиштето за средно образование 
„КОЧО РАЦИН" - Св. Николе. 

Се брише Митре Ѓошевски - директор со неограни-
чени овластувања а се запишува Тасев Зоран - вд ди-
ректор со неограничени овластувања во застапува-
њето. 

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 172/99. (26932) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 193/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-13027, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на овластено лице на 
централното основно училиште „НИКОЛА КАРЕВ" 
П•О. Пробиштип. 
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Се брише Манев Мијалче -директор со неограни-
чени овластувања, а се запишува Новица Арсовски - вд 
директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 193/99. (26933) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег.бр. 169/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-238, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на овластено лице на 
трговската работна организација на мало и големо „ТР-
ГОПРОМЕТ" Берово, ул. „Маршал Тито" бр. 105. 

За в.д. директор се именува Механџиски Кирил со 
неограничени овластувања кој ќе ја претставува работ-
ната организација пред трети лица. 

Од Основниот суд во Штип, Срег.бр. 169/99. (26934) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 147/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-1615-0, го запиша во 
трговскиот регистар уписот на лице овластено за заста-
пување на акционерското друштво „ЛАКАВИЦА" 6-ти 
км. на патот Штип Радовиш. 

Се запишува Ѓошо Ефтимов ВД директор со неогра-
ничени овластувања, а се брише Фирус Мемед - дирек-
тор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 147/99. (26956) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 176/ 
99, на регистар>ска влошка бр. 1-13331-0, ја запиша во 
трговскиот регистар промената на овластено лице за 
застапување на основното училиште „Кирил и Мето-
диј" П.О. с. Ораовица, Радовиш. 

Се разрешува досегашниот директор Манева Па-
влина, а се именува за вршител на должноста директор 
Аврамов Тимо без ограничувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 167/99. (26957) 

Основниот суд во Штип, со решението П. 
Трег.бр.108/99, на регистарска влошка бр. 03003735?-8-
06-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на 
назив на друштвото за производство и трговија „АС-
КОМЕРЦ" експорт-импорт дооел Радовиш ул. „Мар-
шал Тито" бр. 60. 

Се врши промена на името на Друштвото. 
Се брише: Друштвото за производство транспорт и 

трговија Ас-Комерц експорт-импорт дооел Радовиш 
ул. „Маршал Тито" бр. 60. 

Се запишува: Друштво за производство, транспорт и 
трговија „АЛЕКС-ШПЕД" експорт-импорт дооел Ра-
довиш ул. „Маршал Тито" бр. 60. 

Од Основниот суд во Штип, П. Трег.бр. 108/99. 
(26959) 

Основниот суд во Штип, со решението П.Трег.бр. 
88/99, на регистарска влошка бр. 03001864?-8-01-000, го 
запиша во трговскиот регистар зголемуваното на ос-
новната главница и промената на основач на друштвото 
за трговија и услуги „ЕМИ ПЕТРОЛ" Постолов и други 
доо Радовиш ул. „Ванчо Прке" број 3, Радовиш. 

Зголемување на основната главница во доо-прилог 
2,14. 

Во друштвото пристапува лицето Постолова Ли-
лјанка од Радовиш. 

Од друштвото истапува основачот Друштво за трго-
вија и услуги „ВИВА КОМ" дооел увоз-извоз Радовиш, 
ул. „1-ви Мај" бб. 

Од Основниот суд во Штип, П.Трег.бр. 88/99. (26961) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 
1176/99, на регистарска влошка бр. 030050777-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец 

поединец Тања Сенто Милевска тп Пробиштип ул. 
„Нада Михај лова" бр. 15. 

Основач е Тања Милевска од Пробиштип. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 

52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63. 

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

За обврските со трети лица трговецот одговара 
лично и со целиот свој имот. 

Овластен потписник е Тан>а Милевска со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 1176/99. (269%) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 
2856/98, на регистарска влошка бр. 030035647-3-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на доо на 
друштвото за земјоделство и сточарство, трговија и 
услуги „ЃУЃАНЦИ" доо, од с. Д. Гуѓанци - Св. Ни-
коле. 

Дејности: 55.30, 55.30/1, 93.05, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.50, 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, 51.8, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51:5.2, 51:53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65 , 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, *52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42„ 52^42, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62, 52.63,01.11,01.12, 01.13, ОД.21,01.22, 01.23, 01.24, 
01.25,01.30, 01.41,01.42. 

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

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

За обврските преземени спрема трети лица друш-
твото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување е Венцо Јаневски, со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег.бр. 2856/98. (26997) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1169/99, на регистарска влошка бр. 030050707-8-12-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Друш-
твото за производство, градежништво и трговија 
„ЖАН-КИКО-М" ДООЕЛ увоз-извоз Василево 70. 

Единствен содружник и основач е Милчо Јанев од 
Василево бр. 70. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50,51. 21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43 , 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47 , 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 02.01, 20.10/1, . 
20.10/2, 20.30, 20.51, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 
26.66, 28.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24 , 45.25, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 60.22, 65.12/3, 71.10. 

Надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени прозводи; мало-
граничен промет со Р. Грција и Р. Бугарија и Р. Алба-
нија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во тој промет одговара со сите свои средства. 

Милчо Јанев, управител и застапник во надворешно-
трговскиот промет, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1169/99. (27002) 
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Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1297/99, на регистарска влошка бр. 030051987-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Друш-
твото за трговија и угостителство „БИЛЈАНА-Г" ДО-
ОЕЛ увоз-извоз - Муртино 44. 

Единствен содружник и основач: Миле Галев од 
Муртино бр. 44. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50,51. 21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51,65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.63, 55.11, 
55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.40. 

Надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени прозводи; мало-
граничен промет со Р. Грција и Р, Бугарија и Р. Алба-
нија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во тој промет одговара со сите свои средства. 

Миле Галев, управител и застапник во надворешно-
трговскиот промет, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1297/99. (27003) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2202/99, на регистарска влошка бр. 030061037-1-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Јав-
ното трговско друштво за услуги и трговија „МАЈДЕЈ", 
Дејан Давитков и др. ЈТД ул. „Лондонова" бр. 45. Радо-
виш. 

Основачи: Дејан Давитков и Стојан Давитков. 
Дејности: 52.11,52. 24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 

52.25 , 52.41, 52.42, 52.43 , 52.45 , 52.46, 52.44/1, 52.48, 
52.47, 52.26, 52.27, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
52.42/2, 51.24, 51.25, 51.25, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 
51.35 , 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.40, 60.22, 60.24, 
63.30, 63.40, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 
92.33 , 92.34. 

Надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранени производи; по-
средување и застапување во прометот на стоки и 
услуги; реекспорт; продажба на стоки од консигнаци-
они складишта; малограничен промет со Бугарија. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име иза своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица за обврските на 
друштвото содружниците одговараат лично и неограни-
чено солидарно со целиот свој имот. 

Дејан Давитков, управител со неограничени овла-
стувања кој е и застапник на друштвото во надворешно-
трговското работење, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2202/99. (27004) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1893/99, на регистарска влошка бр. 030057947-8-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Друш-
тво за трговија, производство, угостителство и услуги 
„ОМЕГА ДС" ДООЕЛ „8 Септември" - 78, Радовиш. 

Дејности: 0110/1, 01.10/2, 01.10/3, 01.10/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 02.01, 14.11, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 
15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/ 
2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 
22.22,22.23,22.25,24.30, 24.52,25.12,26.52, 36.11,36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 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, 50.40/4, 
51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 
51.66, 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, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.23, 60.24, 71.10, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 
93.01, 93.02, 93.04, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени производи; ме-
ѓунродна шпедшџда на стоки и патници; продажба на 
стоки на консигнациони склдишта и реекспорт. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 
Одговара друштвото со сиот свој имот. 

Управител на друштвото Дејан Андонов без ограни-
чување. Основач Дејан Андонов. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1893/99. (27005) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1448/99, на регистарска влошка бр. 030053497-1-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Дриггвото за услуги и трговија увоз извоз „ДА-МИТ" 
Диитар Тренчев и др. ЈТД Радовиш, „Даме Груев" - 4. 

Дености: 0110/1, 01.10/2, 01.10/3, 01.10/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 02.01,14.11, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 
15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2,15.98/1, 15.98/ 
2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 
22.22, 22.23,22.25, 24.30, 24.52, 25.12, 26.52, 36.11,36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 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, 50.40/4, 
51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.41/1, 51.41/2, 51.43,-51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 
51.66, 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, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 52.71/1, 
52.71/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.23, 60.24, 763.30, 63.40, 
71.10, 72.50, 72.60, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 92.34, 93.01, 
93.02, 93.04, 93.05. 

Надворешна >трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени порозводи; ме-
ѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки 
и патници; продажба на стоки на консигнациони скла-
дишта и реекспорт. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. . 
Одговараат содржниците со сиот свој имот. 
Управител на друштвото Димитар Тренчев, без 

ограничување. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1448/99. (27006) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1338/99, на регистарска влошка бр. 030052397-3-06-000, 
го запиша во трговскиот регистар основање на друштво 
Друштво за производство, услуга и трговија увоз-извоз 
„ВИ-ГО ШПЕД" ДОО Раклиш, Радовиш. 

Основачи на друштвото се: Мијалов Ацо и Миј алова 
Убавка од Радовиш. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 14.11, 14.21, 14.50, 
15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.81/1, 15.81/2,15.86, 15.87,15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 
17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 
21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 
26.52, 26.61, ^6.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 
28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
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45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 51.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27 , 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 
60.24 , 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.11, 74.20/3, 74.70, 
74.84 , 91.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, меѓународен транспорт на пат-
ници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на 
стоки на консигнациони складови, застапување и посре-
дување во прометот со стоки и услуги, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка-со неограничени 
овластувања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
превземените обврски одговара со сите свои средства.. 

Основачите не одговараат. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот промет е Ацо Мијалов - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1338/99. (27007) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 748/ 
99, на регистарска влошка бр. 030046497-3-09-000, го 
запиша во трговскиот регистар упис на основање на 
ДОО Друштво за производство, трговија и услуги 
„СЛИВ14 ДОО увоз-извоз ул. „Кочански пат44 бб Ви-
ница. 

Дејности: 15.81,15.81/1, 15.81/2,15.98,15.98/1, 15.98/ 
2, 17.54, 17.54/1,17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 26.61,26.63, 
26.66, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.31, 51.32, 
51.34, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.44, 51.47, 51.51, 51.53, 51.70, 52.21, 52.22, 
52.23 , 52.24, 52.25 , 52.26, 52.33, 52.42, 52.43 , 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 55.11, 55.12, 
55.23 , 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23 , 60.24, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка со неограничено. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
превземените обврски одговара со сиот свој имот. 

За обврските на Друштво содружниците не одгова-
раат. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Марко Николов - управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 748/99. (27008) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1175/99, на регистарска влошка бр. 030050767-8-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар основање на друштво 
со ограничена одговорност Друштво за угосатителство, 
трговија и услуги „МОСТ“ ДООЕЛ с. Истибања - Ви-
ница. 

Дејности: 50.20, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.54, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43,52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 55.10, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24 , 63.30, 65.12/3 , 74.12, 74.81, 92.72, 93.02, 93.05, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
превземените обврски одговара со сиот свој имот-полна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Гоце Лазаров - управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1175/99. (27009) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1127/99, на регистарска'влошка бр. 030050287-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар упис на трговец по-
единец ТП Трговец поединец Љубица Тодор Арсова тп, 
улица „Даме Груев" бр. 13 Виница. 

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува со целокупнот свој имот. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
превземените обврски одговара лично со својот имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет с Љубица Тодор Арсова - упра-
вител со неограничени овластување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1127/99. (27010) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 129/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-14199-0, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на ПЗО на Приватна 
здравствена организација-ординација по општа стома-
толог!^ д-р Ванчо Танев ул. „Добре Радосавлев44 бр. 1/ 
1 - Штип. 

Основач е Ванчо Танев од Штип со стан на ул. „X. 
Тодоровска Карпош44 Штип. 

Дејност: 85.13. 
Ванчо Танев управител без ограничување. 
Во прометот со трети лица ординацијата настапува 

во свое име и за своја сметка. 
За обврските во правниот промет одговара ордина-

цијата со сите свои средства. 
Основачот вложува 200,00 денари основачки влог. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 129/99. (27011) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2194/99, на регистарска влошка бр. 030060957-3-11-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Друш-
тво за производство, трговија и услуги „2-РИ АВГУСТ 
ПРИНТ доо ул. „Гоце Делчев" бр. 101 - Штип. 

Основачи се Пецев Арисгид, Божилов Александар и 
Никола Миновски. 

Дејности: 15.98, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 
21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.12, 22.14, 22.15 , 22.21, 
22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 50.10, 50.30, 50.50, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35 , 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 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, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 74.12, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од кон-
сигнациони складишта, реекспорт, малограничен про-
мет со Бугарија. 

Никола Карагунов управител со неограничени овла-
стувања, и е застапник на друштвото во надворешно 
трговското работење со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2194/99. (27012) 
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Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2208/99, на регистарска влошка бр. 030061097-6-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на тп на Трго-
вец-поединец „ГИМ Ило Драган Богатинов ул. .»Же-
лезничка" бр. 30 - Штип. 

Основач е Ило Богатинов од Штип кој одговара со 
целиот свој имот лично. 

Уписот е извршен врз основа на пријава за упис на 
тп со трговскиот регистар од 12.07.1999 година. 

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40. 
Трговец-поединец во правниот промет со трети лица 

настапува во свое име и за сметка на фирмата. 
За обврските направени во правниот промет со 

трети лица трговецот-поединец одговара со целиот свој 
имот. 

Лицето овластено за застапување (овластен потпис-
ник) на тп со правниот промет со трети лица е Ило 
Богатинов. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2208/99. (27013) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1198/99, на регистарска влошка бр. 030050997-6-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на трговецот-
поединец „АФРОДИТА" Михајлов Добривое Василче 
тп ул. „Христијан Карпош" бр. 41/16 - Штип. 

Основач е Михајлов Василче од Штип. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец истапува во свое име и за сметка на фирмата. 
А за обврските сторени во тој промет трговецот 

поединец одговара со целокупниот свој имот. 
Овластен потписник на фирмата е лицето Михајлов 

Василче од Штип. 
Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1198/99. (27014) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2121/99, на регистарска влошка бр. 030060227-8-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ. Друштво за угостителство, производство, трго-
вија и услуги Ласков ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул. 
„Димо Хаџи Димов" бр. 54. 

Со изјава од 30.06.1999 лицето Ласков Тони од Штип 
со стан на ул. „Димо Хаџи Димов" бр. 54 се основа 
ДООЕЛ. 

Единствен содружник на фирмата е лицето Ласков 
Тони од Штип со стан на ул. „Димо Хаџи Димов" бр. 54. 

Основната главнина на друштвото изнесува 5.000,00 
денари. 

Во правниот промет а> трети лица друштвото иста 
пува во свое име и за своја сметка а за обврските сто 
рени во тој промет одговара со сиот свој имот. 

Управител и застапник на друштвото с Лицето Ла-
сков Тони без ограничуван>а. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.22/1, 01.22/2, 01.41/3, 15.41, 
15.42, 15.61, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.83, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24, 25.12, 25.22, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3» 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.4, 51.45, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72, 55.11, 
55.30, 55.3001, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 
(>0.24, 63.12, 63.21, 63.30, 70.20, 71.10, 71.21, 74.40, 
74.84 , 92.34, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со Р. Бугарија, продажба 
на стоки од консигнациони складови, посредување во 

надворешно трговскиот промет, застапување во надво-
решно трговскиот промет, реекспорт. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2121/99. (27015) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
2680/98, на регистарска влошка бр. 030033887-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец 
поединец. Трговец поединец Изабела Кирил Крстева 
Т.П. ул. „Христијан Т. Карпош" - 5/1, Штип. 

Дејности: 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 52.41, 52:42, 52.43, 
52.44, 52.44/1,, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63. 

Во правниот промет со трети лица трговец поединец 
настапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица трговец по-
единец одговара со сите свои средства. 

Изабела Крстева, управител без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 2680/98. (27016) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1218/99, на регистарска влошка бр. 030081197-8-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на друш-
твото со ограничена одговорност. Друштво за произ-
водство, трговија и услуги „ЃОШЕ-ЃИБ" ДООЕЛ 
Штип ул. „Сутјеска" бр. бб Штип. 

Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10, 
20.10/1, 20.40, 20.51, 25.12, 25.13, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.3001, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 52.25, 52.26, 52.27 , 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.40, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21, 74.12, 
74.84, малограничен промет со соседните земји, меѓуна-
роден превоз на стоки и патници, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

Основачи се Ѓорѓи Дурдубаков од Штип со влог од 
170,500,00 денари. 

Лицето Горѓи Дурдубаков е управител без ограничу-
вана. 

Лицето Ѓорѓи Дурдубаков, управител во надво-
решно трговскиот промет без ограничување. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските напра-
вени со трети лица одговара со целиот свој имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1218/99. (27017) 

Основниот суд во Штип, со решението Трсг.бр. 
1116/99, на регистарска влошка бр. 030050177-3-06-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Друш-
тво за превоз услуги и трговија БЕНЗ доо увоз извоз 
ул. АСНОМ бр. 10 Штип. 

Основачи: Коцев Димитар и Тулиев Сашко од 
Штип. 

Дејности: 60.22, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
93.01, 63.30, 50.10,50.20 , 50.30,50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 74.70, 74.84, 
65.12/3, 55,11, 55.12, 55.30/1, 55.40, 34.30, 52,11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 
52.43, 52,44, 52.46, 52,47, 52.48, 52.62, 52.63, 51.31, 
51.32, 51.34, 51.35 , 51,41, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51,61, 
29.12, 29.13, 29.14, 28.62, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, реекспорт, меѓународна шпеди-
ција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен 
превоз на патници, малограничен промет со Р. Бугарија 
и Р. Грција. 
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Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка и одговара со сите 
свои средства. 

Управител е Тулиев Сашко од Штип. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 116/99. (27018) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 
2137/99, на регистарска влошка бр. 030060387-3-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар основање на ДОО 
Друштво за производство, трговија и услуги Басттекс 
доо увоз-извоз ул. Железничка бб Штип. 

Дејности: 01.41, 15.41, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.81, 15.91, 15.98, 17.21, 17.22, 17.„3, 17.„5, 17.30, 
17.40,17.40/1, 17.51, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60,18.10, 
18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.30, 
20.51, 36.11, 36.14, 36.15 , 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50,51.11, 51.16, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 1.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.51, 51.53, 51.55, 51.57, 51.63, 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, 52.44/1, 52,44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 55.30, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60., 3, 60.„4, 
63.12, 63.30, 70.11, 70.12, 74.12, 74.13, 74.14, 93.01, над-
ворешна трговија со прехранбени и непрехранбени про-
изводи, малограничен промет со Бугарија, Консигнаци-
она продажба и застапување на странски фирми, реек-
спорт и меѓународна шпедиција. 

Во правниот промет друштвото настапува во свое 
име и за своја сметка. 

Основачи-содружници се Стојче Јакимовски од 
Штип и Благој Серафимов од Штип. 

Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото 
ќе го застапува Трајче Коцев- управител без ограничу-
вање од Штип. 

За обврските сторени во правниот промет одговара 
друштвото со сите свои средства. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр.2137/99. (27019) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег.бр. 
1516/99, на регистарска влошка бр. 030054177-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар основање на Друш-
тво за производство, трговија и услуги увоз-извоз Бурев 
компани ул. Боро Милевски бр. 10 Штип. 

Основач: Трајче Бурев од Штип и Боро Милевски. 
Дејности: 01.25, 15.11, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 

15,33, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/ 
2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 
15.98/1, 15.98/2, ?5.22, 25.24, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.41, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.52, 51.54, 
51.55, 51.56 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65,51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.„6, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 60.22, 60.„4, 74.12, 74.14, 74.82, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со Грција, Албанија, Бугарија и Југославија. 

Основачот не одговара. 
Во правниот промет со трети лица друштвото наста-

пува во свое име и за своја сметка без ограничување. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица, друштвото одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешниот и 

надворешниот трговски промет е Трајчо Цветков од 
Штип, управител без ограничувано. 

Управителот е и овластен потписник на друштвото. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1616/99. (27020) 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

1130/99, на регистарска влошка бр. 030050317-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на јтд 
друштвото за производство, трговија, сообраќај и 

услуги „ВА-ЕЛ",~јтд, Бранко Јанковски и др. увоз-из-
воз, с.Стар Караорман, општина Штип. 

Содружници во јавното трговско друштво се Бранко 
Јанковски од с.Нов Караорман, општина Карбинци, и 
Раде Јанковски од с.Нов Караорман, општина Кар-
бинци. 

Дејности: 01.12, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 25.21, 
26.61, 26.62, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.31, 45.32, 
45.33, 50,20, 50.30, 50.30/1, 50,30/2, 50.30/3, 50.40/1, 
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, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.61, 51.63, 51.64, 51,65, 51.66, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
53.40, 71.40, 74.12, 74.70, 74.81, 74.83, 92.33, 92.34. над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, реек-
спорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, ме-
ѓународна шпедиција, застапување на странски правни 
и физички лица, посредување и застапување во проме-
тот на стоки и услуги, консигнациона продажба, тури-
стички услуги. 

Јавното трговско друштво во Правниот промет со 
трети лица настапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот промет со трети лица за обврските на 
друштвото содружниците одтварат лично и неогрни-
чено солидарно. Во внатрешно-трговското и надво-
решно-трговското работење друштвото го застапува 
Брнако Јанковски-управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1130/99. (27028) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1522/99, на регистарска влошка бр. 030054237-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основање на дооел 
друштво за производство, трговија и услуги „АЛМА" 
дооел увоз-извоз Берово ул. „Вељко Влаховиќ" бр. 34. 

Единствен содружник на друштвото е Љупчо Ру-
сковски од Берово, ул. Вељко Влаховиќ бр. 34. 

Дејности: 02.01, 02.02, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 
50.30/1, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25,^ 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.32, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 
52,45, 52.46, 62.47, 52.48, 52.62, 52.50, 52.63, 60.21, 
50,22, 50,23, 50,24, 63.12, 63.30, 74.12, 74.54, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, меѓународен превоз на стоки во друм-
скиот сообраќај, застапување и посредување во проме-
тот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет 
со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија. 

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

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

Љупчо Русковски од Берово - управител во застапу-
вањето во правниот промет со трети лица и во над во- ' 
решно трговскиот промет со неогрничени овластуван>а. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1522/99. (27029) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1438/99, на регистарска влошка бр. 030053397-6-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар упис на тп трговец-
поединец Ќазим Музафер Демировски тп. Берово, ул. 
23 Август бр. 60. 

Дејности: 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27. 

Во правниот промет со трети лица Трговецот-поеди-
нец Ќазим Музафер Демировски тп. Берово, ул. 23 
Август бр. 60 настапува за свое име и за своја сметка. 
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Основач-овластен потписник Ќазим Музафер Демиров-
ски истапува во свое име и за своја сметка, а одговара 
лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1438/99. (27030) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 185/ 
99, на регистарска влошка бр. 1-14202-0, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на приватна здр. орди-
нација. приватна здравствена организација-ординација 
по општа медицина и специјалистичка ординација по 
невропсихијатри' д~р МИШО" п.о. Кочани со се-
диште на ул. „29 Ноември" бб. 

Основач Иванов Михаил од Кочани со стан на ул. 
Кирил и Методиј број 16. Дејност на организацијата е 
следната: 85.12. Во правниот промет со трети лица ор-
ганизацијата истапува во свое име и за своја сметка со 
неограничени овластувања. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица организацијата одговара со целиот свој имот со 
кој располага, потполна одговорност. 

Директор на здравствената организација е основа-
чот Михаил Иванов од Кочанско со неогрничени овла-
стување во застапување во правниот промет. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 185/99. (27031) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1880/99, на регистарска влошка бр. 030057817-8-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ на Друштво за трговија, производство и услуги 
„КАРА" ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Дрварска" бр. 36 -
Струмица. 

Единствен содружник на друштвото е лицето Сте-
фан Карамучев од Струмица ул. „Братство единство" 
бр. 47/14. 

Седиштето на друштвото е во Струмица. 
Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 15.51, 15.52, 

15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.54/2, 18.21, 18.22, 
18.23, 18.24 , 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25 , 22.31, 
22.32, 22.33, 28.61, 28.62, 28.63, 29.13, 29.14, 29.40, 
29.71, 29.72, 31.61, 31.62, 32.20, 32.30, 33.20, 33.40, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 
51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.44/4, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50 , 52.62, 
52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 
71.10 , 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60 , 74.12, 
74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, комисиони работи, меѓународна 
шпедиција, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки 
и патници, малограничен промет, продажба на стоки од 
консигнациони складишта, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги. 

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

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет 
ќе го застапува Стефан Карамучев управител со нео-
граничени овластувања. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1880/99. (27035) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1443/99, на регистарска влошка бр. 030053447-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар уписот на ДООЕЛ на 

Друштво за производство и трговија „ГОРЕКС" ДО-
ОЕЛ ул. „Младинска" бр. 100/9 - Струмица. 

Единствен содружник е Ѓоргиев Драгољуб од Стру-
мица. 

Дејности: 15.32, 15.33, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.71, 15.81, 15.82/2, 15.85, 15.98/2, 17..40/1, 17.40/2, 
17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.22, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 
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, 51.53, 51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 
51.63 , 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 50.40, 60.21, 60.22, 60.23, 51.23, 
60.24, 63.11, 63.12, 74.84, 02.02, 37.10, 37.20, 51.57, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, меѓународен 
транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, 
реекспорт, застапување на странски стоки во консигна-
циони складишта. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка, со неограничени 
овластувања. 

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

Единствен содружник за обврските на друштвото не 
одговара. 

Ѓоргиева Мара од Струмица управител без ограни-
чувања и застапник во надворешно трговскиот промет 
без ограничувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 143/99. (27036) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1248/99, на регистарска влошка бр. 030051497-3-06-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО 
на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-
извоз „КОМПАНИ - ТП" ДОО Струмица, ул. „Мара 
Миланова" бр. 45. 

Единствени содружници: Попчев Миленко од Стру-
мица и Терзиев Звонко од Струмица. 

Дејности: 17.40, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.19, 51.24, 51.32, 
51.31, 51.34, 51.36, 51.38, 51.41, 51.42, 51.45, 51.51, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.50, 52.62, 52.63 , 55.30, 
55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 63.21, 
63.30, 63.12,74.13, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, меѓународен транспорт на стоки и патници, ма-
лограничен промет со соседните држави, реекспорт, 
консигнациони работи и шпедиција. 

Терзиев Звонко од Струмица, управител на Друш-
твото и Застапник во надворешно трговскиот промет 
со трети лица без ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1248/99. (27040) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1196/99, на регистарска влошка бр. 030050977-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на Друш-
твото за производство трговија и услуги „НИКО КО-
МЕРЦ" увоз-извоз ДООЕЛ Куклиш бр. 135. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12, 01.12/ 
1, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 50.10, 50.20, 
50.30 , 50.40, 51.11, 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, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23 , 52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 55.11, 55.12 , 55.30, 
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55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, малогра-
ничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, консиг-
нација, неспоменати услуги во областа на прометот, 
услуги во меѓународната шпедиција, посредништво, 
вршење комисиони работи во областа на стоки и соо-
браќај и сл. 

Мицев Кољо од Струмица, управител со неограни-
чена одговорност. 

Мицев Кољо од Струмица, застапник со неограни-
чени овластувања. 

Основач е Мицев Кољо од Куклиш, вложува сред-
ства во износ од 162.700 ден или 5.250 дем. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1196/99. (27041) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1643/99, на регистарска влошка бр. 030055447-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО-
ОЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги 
„ОНИКС" ДООЕЛ Струмица, ул. „Тодор Циповски 
Мерџан" бр. 11. 

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.23 , 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 37.10, 
36.22, 36.63, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 51.31, 51.34, 
51.35 , 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.41/2, 51.51, 51.53 , 51.54, 
51.55 , 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
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, 55.40, 55.51, 63.30, 63.40, 
74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, 
меѓународен транспорт и шпедиција, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема 
трети лица одговара со вкупниот свој имот. 

Управител со неограничено овластување на друш-
твото е лицето Ацо Костадинов од Струмица, застап-
ник на друштвото. 

Единствен содружник е Ацо Костадинов. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1643/99. (27042) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1197/99, на регистарска влошка бр. 03005098-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ 
на Друштвото за трговија, услуги и производство 
„СТЕМА" увоз-извоз ДООЕЈ1 Струмица, ул. „Иљо 
Шопов" бр. 61. 

Дејности: 17.30, 17.Ж71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 50.30/1, 50,30/2, 50,30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1,с 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.12,'74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, 
меѓународна шпедиција. 

Управител и застапник на друштвото е: Надка Ма-
стева од Струмица со л.к. 111699 и м.б. 0612956465007 
издадена од УВР Струмица со неограничени овласту-
вања. 

Содружник Мастеф Стефан ул. „Иљо Шопов" 61 лк. 
109926 вложува 159.600 ден. или 5.150 ДЕМ. 

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

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1197/98. (27043) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1902/99, на регистарска влошка бр. 030058037-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ 
на Друштвото за трговија, услуги и производство 
„АРТ" увоз-извоз ДООЕЛ Струмица ул. „Иљо Шопов" 
бр. 27. 

Дејности: 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.31, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.4:, 
52.11, 52.12, 52.26, 52.27, 52.42, 52.44/1, 52.43, 52.44/2, 
52.45, 52.48, 52.62, 55.30, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, 
17.54/1, 18.Ж21, 18.22, 18.23, 18.24. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Грција и Бугарија, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, посредување превоз на стоки 
во меѓународниот сообраќај. 

Во правниот промет со трети, лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема 
трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. 
Управител на друштвото: Јанев Ѓорѓе од Струмица со 
л.к. 197443 и м.б. 2806955460040 УВР Струмица со нео-
граничени овластувања. 

Содружник Јанев Ѓорѓе Струмица. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1902/99. (27044) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1892/99, на регистарска влошка бр. 030057937-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ 
на Друштвото за трговија и услуги „КОЧАР ЦЕНТРО 
ПРОМЕТ" увоз-извоз ДООЕЛ с. Ново Кон>арево бр. 
92, Ново Село. 

Дејности: 50.20, 50,30/1, 50.30/2, 51.11, 51.15, 51.16, 
51.17 , 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.41, 51.42/1, 51.11, 51.12, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.27, 51.41, 51.42, 51.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.63, 52.72, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.11, 55.12, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Грција и Бугарија, реекспорт, 
меѓународна шпедиција, посредувал>е, превоз на стоки 
во меѓународен сообраќај. 

Во правниот промет истапува во свое име и за своја 
сметка. За обврските спрема трети лица одговара со 
сиот свој имот. 

Управител на друштвото: Стоилов Андон од с. Ново 
Коњарево со л.к. 227466 и м.б. 2908940460009 УВР 
Струмица со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1892/99. (27045) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1504/99, на регистарска влошка бр. 030054057-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ 
на Друштвото за трговија, услуги и производство „Е-
ВРОАС" увоз-извоз ДООЕЛ Ново село ул. „Браќа Ми-
ладинови" бр. 3. 

Дејности: 52.12, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50,30/2, 50.40/1, 50.50, 50.30/1, 
51.21, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.709, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23 , 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12/3, 74.84, 45.31, 
45.32, 45.34, 45.43, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 
18.24, 17.40/1, 17.40/2, 17.51. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Грција и Бугарија, меѓународна 
шпедиција, посредување, превоз на стоки во меѓунаро-
ден сообраќај. Во правниот промет друштвото истапува 
во свое име и за своја сметка. За обврските спрема 
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трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. 
Управител на друштвото е лицето Борис Турновски со 
л.к. 168720 и н.б. 1912955460025 УВР Струмица со нео-
граничени овластувања. Содружник Борис Турновски 
ул. „Б. Миладинови" бр. 3. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1504/99. (27046) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1641/99, на регистарска влошка бр. 030055427-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЈ1 
на Друштво за производство трговија и услуги „МАНУ-
ЕЛА КОМЕРЦ" ДООЕЛ Струмица ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" 
бр. 9. 

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
21.23 , 21.24, 21.25 , 25.21, 25.22, 25.23, 25.24 , 37.10, 
37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39,ж 
51.41, 51.42/1, 51.41/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 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, 55.40, 55.51, 63.30, 63.40, 74.84, 93.05. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, меѓуна-
роден транспорт и шпедиција, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема 
трети лица одговара со вкупниот свој имот. Управител 
со неограничено овластување на друштвото с лицето 
Борис Маневски со лк. 107380 и ЕМБГ 510940460008 
изадена од УВР Струмица - застапник на друштвото. 

Содружник: Борис Маневски. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1641/99. (27047) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1179/99, на регистарска влошка бр. 030050807-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ 
на Друштвото за производство, услуги и трговија со 
увоз-извоз „САВА-МАК", ДООЕЛ, с. Добрејци -
Струмица, со куќ. бр. 2. 

Дејности: 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 
28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 45.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 01.11/1, 01.11/2, 
01.11/3, 01.23, 01.24, 01.41,01.412/1, 50.20, 50,30/1, 50.30/ 
2, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 
51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.51, 51.63, 51.54, 51.56, 
51.57, 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, 52.44/1, 52.44/2, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72, 55.30/1, 
55.30/2, 60.22. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, 
меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот 
сообраќај, услуга на меѓународна шпедиција, посред-
ништво, вршење комисиони работи во областа на про-
метот на стоки и сообраќајот и сл. 

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

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

Единствен содружник на друштвото е Божинова Са-
ветка од с. Добрејци - Струмица, со куќ. бр. 2, со рег. 
бр. на лк. 209244 и со ЕМБГ - 111977465001 издадена од 
УВР - Струмица, државјанин на Р. Македонија, кој с и 
управител и застапник на друштвото со неограничени 
овластувања во правниот промет со трети лица и во 
надворешно-трговскиот промет. За обврските на друш-
твото единствениот содружник не одговара. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1179/99. (27048) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1247/99, на регистарска влошка бр. 030051487-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на ДО 

ОЕЛ на Друштвото за трговија и услуги „МАК-МАХ" -
1 увоз-извоз ДООЕЛ Струмица ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 
77. 

Единствен содружник: Петровска Ленка од Скопје 
ул. „Владимир Комаров" бр. 25/3-12. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27 , 52.33, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.444, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50,30/2, 50,30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.54, 51.55, 51.56, 512.57, 
51.61, 51.62, 51.64, 51,66, 51.70, 63.30, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 71.10, 74.14, 74.40, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, реек-
спорт, застапување на странски фирми. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања, а за обврските сторени во тој промет од-
говара со целокупниот свој имот. 

Петровска Ленка од Скопје - управител на Друш-
твото и застапник во надворешно трговскиот промет 
без ограничување. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1247/99. (27049) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1444/99, на регистарска влошка бр. 030053457-8-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ 
на Друштвото за трговија и угостителство „СКАЛА" 
увоз-извоз ДООЕЛ Струмица ул. „Широк Дол" бр. 44. 

Назив на фирма: Друштво за трговија и угостител-
ство 

Скала увоз-извоз ДООЕЛ Струмица 
Скратен назив: Скала ДОЕЛ Струмица 
Седиште и адреса: ул. „Широк Дол" бр. 44 Отру мица 
Единствен содружник: Манчев Илија од Струмица. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50,30/1, 50,30/2, 50,40/1, 50,40/ 

2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37,ж 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.55, 51.56, 51.57,ж 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.30, 74.12, 74.84. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целиот свој имот. Марчин 
Гил-управиТел со неограничени овластувања и застап-
ник во надворешно трговскиот промет со неограничени 
овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1444/99. (27050) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7723/98, на регистарска влошка бр. 
02(Х)124927-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за про-
изводство, промет и услуги „АУТОТРАДЕ" ДОО из-
во «•увоз Де-Ма и др. „Њу Делхиска" бр. 11-а Скопје. 

Основачи: Де-Ма Гмбџ, експорт-импорт, Франк-
фурт, Германија Томов Алсксандар, Скопје. 

Основачки влог проценет на 9.291.900,00 денари или 
307.900 ДМ. 
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Дејности: 28.52, 28.74, 28.75, 31.61, 34.30, 50.10, 
50.20,50.30, 50.30/1 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/ 
2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65 , 51.66, 51.70, 52.46, 55.30/2, 55.51, 60.22, 63.30, 
63.40, 65.12/3, 71.10, 74.84, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, застапување на странски 
физички и правни лица, јавни складишта, консигнаци-
она продажба, комисиона продажба, нзвоз-увоз на 
стоки и услуги во малограничен промет со соседните 
земји (Грција, Албанија, Србија и Бугарија). 

Овластувања неограничени, одговорност целосна. 
Застапување Томов Александар, управител без 

ограничуван»а во внатрешен и надворсшнотрговски 
промет. 

Овластени лица Томов Александар, Томова Анто-
нина. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7723/ 
98. . (28120) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 3984/99, на регистарска влошка бр. 020150647-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за производство промет и услуги ,;МК 
32" Благоја ДООЕЈ1 увоз-извоз Скопје, ул. „АФЖ" бр. 
296 Скопје. 

Содружник на трговското друштво е Благоја Свеќа-
роски од Скопје, ул. „Скоевска" бр. 1/2-12. 

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.23, 
25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.3002, 
50.30/3, 50.40, 50,40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 
51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21,' 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45 , 52.46, 52.47 , 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 
55.21, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 
55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.22, 63.23, 63:30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.43, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 
71.34, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13 , 74.14, 74.20, 74.20/1, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84, 92.31, 
92.33, 92.34, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надво-
решна тргоговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со целиот свој имот. 

Трговското друштво во внатрешниот и надвореш-
ниот трговски промет ќе го застапува и претставува 
управителот Благоја Свеќароски од Скопје, и тоа без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 3984/ 
99. (28132) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12559/98, на регистарска влошка бр. 
020159347-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Претпријатието за производство, 
шпедиција, трговија и услуги „СТОЈ~АНА" увоз-и звоз 
ДОО, ул. „Божин Николов44 бр. 109 Скопје. 

Усогласување со ЗТД на Друштвото за превоз, шпе-
диција, производство, трговија и услуги „СТОЈ~АНА" 

увоз-извоз ДООЕЈ1, ул. „Божин Николов" бр. 109 
Скопје. 

Содружник е Николовски Стојанче, ул. „Божин Ни-
колов" бр. 109, Скопје, со изјава од 30.11.1998 година. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 14.11, 
14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.52, 
15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 
15.86, 15.87, 15.89, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40 , 21.21, 
21.22 , 21.23, 21.24 , 21.25 , 24.65 , 25.21, 25.22 , 25.23, 
25.24 , 26.40, 26.70, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22 , 28.40, 
28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 29.31, 29.32 , 31.40, 
36.11, 36.12, 36.13 , 36.14, 36.15, 36.50, 36.63 , 37.10, 
37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62 , 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23,'"60.24, 63.11, 
63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 7.0.20, 70.31, 71.10, 
71.40, 74.13, 74.14, 74.20/1 „74.20/?, 74.20/3, 74.40, 74.82, 
74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија.со «непрехранбени произ-
води, реекспорт, комисиона и консигнациона продажба 
на стоки, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз 
на патници и стоки, застапувало странски фирми и 
посредувал>е во надворешно-трговскиот промет, мало-
граничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР 
Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка, со неограничени 
овластувања. За обврските сторени во правниот про-
мет со трети лица друштвото одговара со сите свои 
средства. 

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет 
друштвото ќе го претставува и застапува управителот 
Николовски Стојанче, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег.бр. 12559/ 
99. (28133) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со репшнието 
Трег.бр. 13368/99, на регистарска влошка бр. 
020160437-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Трговското друштво за внатрешен и 
надворешен промет производство, застапување и 
услуги „БАНЕСТА" Бранислав ДООЕЈ1 Скопје, ул. 
„Коста Новаковиќ" бр. 4-8. 

Основачи се Бранислав Станојковиќ од Скопје. 
Основна главнина е 10.560 дем (327.200,00 денари). 
Управител с Бранислав Станојковиќ, без ограничу-

вал>а. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 

01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 
01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24 , 01.25, 14.11, 14.21, 15.11, 
15:12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.52, 01.24 , 01.25, 
01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 15.71, 15.72, 
21.22 , 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16 , 25.21, 
25.22, 25.23, 25.24, 29.32, 36.63, 41.00, 45.33, 45.33, 
50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 
50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 
51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2 , 51.43 , 51.44 , 51.45 , 51.47 , 51.51, 
51.52 , 51.53 , 51.54, 51.55 , 51.56, 51.57 , 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52145, 
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52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31г 71.10, 71.31, 
74.40, 74.83, 74.84, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 93.02, 
93.05. 

Основна дејност: 52.63, друга трговија на мало со 
стоки вон продавници со мешовита стока. 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе, Трег.бр. 13368/ 
98. (28134) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението срег. 
бр. 654/99, на регистарска влошка бр. 1-745-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промена на лице во ГИМ-
НАЗИЈА „ДОБРИ ДАСКАЛОВ" Кавадарци, ул. 
„Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 68 со целосна одговорност. 

Се брише Пане Иванов а се запишува Невенка Поп 
Ангелова како директор со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, срег. бр. 654/99. 
(28178) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
трег. бр. 802/99, на регистарска влошќа бр. 020133507-4-
09-000, ги запиша во трговскиот регистар запишување 
на органи на управување на внатрешен и меѓународен 
транспорт, шпедиција и производство „МЛАЗ" АД Бо-
гданци ул. „Маршал Тито" бр. 160. 

Се брише досегашниот генерален директор без 
ограничување Васил Петрушев, а се запишува Васил 
Петрушев - Претседател на Управен одбор со ограни-
чено овластување - за склучување на договори за купу-
вање и продавање кои се однесуваат на располагање со 
основните средства или долгорочните пласмани, чија 
вредност е поголема од 25% од основната главнина на 
друштвото потребна е согласност на Управниот одбор, 
односно на Надзорниот одбор на друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. трег. бр. 
802/99. (28179) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението срег. 
бр. 518/99, на регистарска влошка бр. 1-384-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промена на лице во 
Државно средно училиште „Митко Пенџуклиски" Кра-
тово, ул. „Михајле Апостолски" бр. 10 Кратово. 

Се 'запишува Арсовски Јанко директор, а се брише 
Миланов Стојан директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, срег. бр. 518/99. 
(28180) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. 
трег. бр. 646/99, во регистарска влошка бр. 4-020015947-
000-03, ја запиша во трговскиот регистар промена на 
лице во Акционерско друштво за производство на ја-
болка и поледелство „ВАРДАР" увоз-извоз, с. Брве-
ница - Брвеница. 

Промена на лице овластено зџ застапување. 
Се брише: Глишиќ Станко - претседател на Упра-

вен одбор. 
Се запишува: Богдановски Душан - претседател на 

Управен одбор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. трег. бр. 

646/99. , (28181) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението срег. 

бр. 622/99, на регистарска влошка бр. 1-50482-04-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промена на овластено 
лице на Јавно претпријатие за стопанисуван>е со стан-
бен и деловен простор на Република Македонија По-
драчна единица Гевгелија, ул. „Маршал Тито" бр. 128. 

Се брише Дипл. град. инг. Тодор Југов се запишува 
Марија Поцева за Директор на Подрачна единица. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, срег. бр. 622/99. 
(28182) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението срег. 
бр. 794/99, на регистарска влошка бр. 1-532-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар Промена на директор во 

Гимназија „Панче Попоски" Гостивар, ул. „Живко 
Брајкоски" бр. 39 Гостивар 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, срег. бр. 794/99. 
(28183) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
845/99 од 26.VII.1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 394 се запишува здружението на граѓа-
ни Здружение на јавните обвинители во Република 
Македонија, со скратено име ЗЈОРМ, со седиште во 
Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бб, Судска палата, соба 
бр. 56. 

Лица кои се овластени да го застапуваат здружение-
то се претседателот М-р Тодор Битларов и секретарот 
Звонко Ристески од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на унапредување на општествениот статус и 
углед на професијата јавен обвинител, едуцирање на 
стручно усовршување на јавните обвинители, развива-
ње на соработката и односите помеѓу членовите на 
ЗЈОРМ, Меѓународна афирмација и членство на 
ЗЈОРМ во Меѓународното здружение на обвинители и 
други меѓународни асоцијации. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 26.07.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30112) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
682/99 од 22.VII.1999 година, го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 387 се запишува здружението на граѓа-
ни Кугларски клуб "Макпетрол" со седиште во Скопје, 
ул. "Мито Хаџивасилев - Јасмин" бр. 4. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Петар Јанковиќ од Скопје. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на поттикнување, омасовување, развој и уна-
предување на кугларскиот спорт, грижа за квалитетот 
на своите членови, грижа за објектите во кои ја одвива 
својата основна дејност - тренингот, здравствената 
заштита на кугларите, учествува и организира држав-
ни и меѓународни натпревари од пријателски и офици-
јален карактер како и развива соработка со сите куг-
ларски клубови во државата. 
Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 22.07.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30113) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
442/99 од 06.IV.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Фудбалски клуб Македонија-Асиба 
и МГ Ѓорче Петров - Скопје, со седиште во Скопје, со 
својство на правно лице од 10.01.1989 год. се во соглас-
ност со Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

И. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
132, се запишува здружението на граѓани Фудбалски 
клуб Македонија-Асиба и МГ Ѓорче Петров - Скоп-
је, со скратено име ФК Македонија-Асиба и МГ Ѓор-
че Петров, со седиште во Скопје, ул. "Мице Козар" бб, 
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Ѓорче Петров кое го застапува неговиот претседател 
Г-днн Пецо Дамески од Скопје. 

Од Основнпот суд Скопје I - Скопје. (30114) 

Основнпот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
722/99 од 14.VII.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Асоцијација на наставниците по рус-
ки јазик и литература во Република Македонија, со се-
диште во Скопје, со својство на правно лице од 
10.02.1995 год. се во согласност со Законот за здруже-
нија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
365, се запишува здружението на граѓани Асоцијација 
на наставниците по руски јазик и литература во 
Република Македонија, со седиште во Скопје, ул. 
"Крсте Мисирков" бб. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30115) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
721/99 од 14.VII.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Македонско етнолошко друштво, со 
седиште во Скопје, со својство на правно лице од 
18.03.1993 год. се во согласност со Законот за здруже-
нија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
364, се запишува здружението на граѓани Македонско 
етнолошко друштво, со седиште во Скопје, ул. "Кур-
чинска" бб, кое го застапува неговиот претседател Зо-
ран Атанасовски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30116) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г.бр. 
516/99 од 12.VII.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Македонско неурохируршко здруже-
ние, со седиште во Скопје, со својство на правно лице 
од 06.05.1998 год. се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
360, се запишува здружението на граѓани Македонско 
неурохируршко здружение, со седиште на Медицински 
факултет, Неурохируршка Клиника, Водњанска 17, 
кое го застапува неговиот претседател Проф.Др. Ми-
рко Мирчевски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30117) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решение З.Г.бр. 
419/99 од 09.VI.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Одбојкарски сојуз на Македонија со 
скратено име ОСМ, со седиште во Скопје, со својство 
на правно од 19.05.1978 год. се во согласност со Зако-
нот за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
278, се запишува здружението на граѓани Одбојкарски 
сојуз на Македонија, со седиште во Скопје - Градски 
парк бб, сала на КК Работнички, кое го застапуваат 

Миланчо Успроцов - претседател на сојузот и Зоран 
Карановиќ - генерален секретар на сојузот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. , (30118) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Н.Рег. 
зг.бр. 226/99 од 26.08.1999 година во Регистарот на 
здруженија на граѓанџ и фондации го запиша след-
ното: 

Се одобрува уппс во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Кошаркарскиот клуб "Златара 
Рубин - Младинец" Скопје со седиште во Скопје, ул. 
"Јанко Мишиќ" бр. 15. 

Дејноста на Кошаркарскиот клуб "Златара Рубин -
Младинец" - Скопје е: развој на кошаркарски натпре-
вари, првенствени, пријателски и кошаркарски турни-
ри, подготовки на екипите за натпреварување, сора-
ботка со средствата за јавно информирање и созда-
вање услови за унапредување на стручната работа на 
клубот, соработка со разни спонзори и министерство-
то за спорт заради решавање на одредени прашања од 
областа на спортот и соработка со други клубови над-
вор од земјата. 

Со денот на запишувањето во Регистарот Кошаркар-
скиот клуб "Златара Рубин - Младинец" - Скопје, се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (29830) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека во Региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации под РЕГ.бр. 
107/99 е запишано Тениско спортско здружение "ЉУ-
БОТЕН" - Тетово. 

Работа и активности на здружението е поттикнување 
и унапредување на тенисот како спорт, грижа за уна-
предување на стручната работа, усовршување на стру-
чен кадар за развој на квалитетен тенис, организирање 
на училишта за учење на тениската игра, омасовување 
на рекреативен тенис кај сите возрасти и слично согла-
сно член 9 од Статутот од 23.12.1998 год. 

Седиште на здружението е во Тетово, ул. "Љ.Божи-
носки" бб, а ќе делува на подрачјето на општина Те-
тово. 

Од Основниот суд во Тетово. (29918) 

Со решение РЕГ.ЗГ.бр. 22/99 од 25.08.1999 год. во Ре-
гистарот на здруженија на граѓани и фондации што се 
води при Основниот суд во Крушево под Рег.бр. 22 за 
1999 год. се запишува Здружението на граѓани под име 
"ПРИЈАТЕЛИ НА СВЕТОТ - КРУШЕВО" 

Седиштето на здружението се наоѓа во Крушево на 
ул. "Благој Целев" бр. 32-6, а ќе делува на подрачјето 
на Република Македонија. 

Од Основниот суд во Крушево. (29919) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека во Региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации под РЕГ.бр. 
17/99 е запишан Кик боксинг клуб "САВАТЕ" од Те-
тово. 

Работата и активности на здружението е поттикнува-
ње, омасовување, развој и унапредување на спортот 
особено на Кик Боксинг спортот и создавање на усло-
ви за негово што поуспешно репрезентирање, развива-
ње и унапредување на системот на натпревари, учест-
во и организација на државни и меѓународни натпревар 
ри и друго од член 10 од Статутот од 4.01.1999 година. 



Седиште на здружението е во Тетово, ул. "Браќа Ми-
ладинови" бр. 334, а ќе делува на подрачјето на општи-
на Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (29920) 

Во Регистарот на Здруженијата на граѓани и фонда-
ции под реден број 119 за 1999 година се запишува ос-
новање за Здружение на граѓани со име Фудбалски 
Клуб "Стрела" од с.Ерековци. 

Фудбалскиот клуб како цели и задачи ги има струч-
ното воспитување и издигнување на членовите, развој 
на фудбалскиот спорт, соработка со другите фудбал-
ски клубови во склад со ОФС и ФСМ, работи на оства-
рување на заедничките цели и задачи, соработува со 
другите Здруженија и фондации и друго. 

Седиштето на Фудбалскиот клуб е во с.Ерековци. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

Фудбалскиот Клуб е Гоце Пожароски - претседател. 
Од Основниот суд во Прилеп. (29921) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение Рег.Зг. 
бр.230/99 од 23.07.1999 год. во регистарот на здруженија 
на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации на кошаркарскиот клуб "Академија 
баскет" Скопје со седиште во Скопје, ул."Пушкинова" 
бр. 3/3-31. 

Дејноста на Кошаркарскиот клуб "Академија баскет" 
Скопје, е да се грижи за омасовување на спортот и да 
прибира членови од редовите на пионерите, младинци-
те и другите граѓани, да обезбедува на своето членство 
постигнување на врвни резултати во кошаркарскиот 
спорт да се грижи за правилно спортско и морално вос-
питување на членовите и за таа цел да соработува со 
работни колективи, училишни и други воспитно обра-
зовани институции, да се грижи за создавање и проши-
рување на материјалната основа за развој на кошарка-
та, изградба и одржување на објекти во кои ќе ја одви-
ва својата дејност, учество во натпревари, организира-
ни од КОМ, здруженија на клубови и лиги, усовршува-
ње на стручен кадар, здравствена заштита и контрола 
на активното членство и соработка со спорт и друштва, 
а подобно кошаркарски клубови во земјата заради по-
стигнување на подобри резултати во работата согласно 
позитивните законски прописи. 

Со денот на занишувањето во регистарот Кошаркар-
скиот клуб "Академија баскет" Скопје се стекнува со 
својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (29869) 

Основниот суд Скопје П - Скопје со решението Ш. 
Рег.зг.бр. 110/99 од 19.07.1999 во регистарот на здруже-
нија на граѓани и фондации го запише следното: се 
одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации на Лига на Власите од Македонија - Скопје 
со седиште во Скопје на ул."Сава Ковачевиќ" бр.3/7. 

Дејност на Лигата на Влагите од Македонија - Скопје 
е во име на членките на организиран начин да учес-
твува во општитествепиот живот по прашања што се 
од витален интерес за унапредување и заштита на на-
ционалниот идентитет на влашкиот етнос загарантира-
ни со Уставот на Репбулика Македонија, грижа за уна-
предувањето на општествените односи во областа на 
културата, образованието, издавачката дејност, инфор-
мативните дејности и употребата на влашкиот јазик, 
иницијативи за расветлувал»е и осознавање на истори-
|ата на класите, организирал»е симпозиуми, тркалезни 

маси и собири, негување на заедништвото и добрите 
меѓунационални односи и соработка со сите невладини 
организации, здруженија и сојузи, со државните и други 
организации џо прашање што се од заеднички интерес 
како и за членување во меѓународни организации и 
здруженија заради остварување и афирмација на свои-
те цели и задачи. 

Со денот на запишувањето во регистарот Лигата на 
Власите од Македонија - Скопје се стекнува со својство 
на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (29765) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 

Основниот суд во Битола со Решение Ст. бр. 182/99 
од 1.09.1999 год. над ПП „Хупер" с. Крани - Ресен, 
дејност-производство и трговија со жиро-сметка 
40310-601-21072 при ЗПП Филијала Битола, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (29906) 

Основниот суд во Битола со. Решение Ст. бр. 168/99 
од 25.08.1999 год. над ПП „Денис сокс" од Битола ул. 
„Љубојно" бр. 1, деј ност*трго виј а со жиро-сметка 
40300-601-73559 при ЗПП Филијала Битола, отвори 
стечајна постапка но не јаг спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (29907) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 174/99 
од 27.08.199(9 година над ПП "Крициа" од Битола, ул. 
"Никола Тесла" бр. 18/17, дејност трговија со жиро 
сметка 40300-601-10862 при ЗПП Филијала Битола, от-
вори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (29774) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 178/99 
од 27.08.1999 година над ТПУП "Сириус" - Битола, ул. 
"Максим Горки" бр.91, дејност трговија, со жиро смет-
ка 40300-601-61610 при ЗПП филијала Битола, отвори 
стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (29775) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение бр. 646/96 од 28.05.1999 заклучена е стечај-
ната поставка над должникот Претпријатие за трговија 
на големо и мало „УНЦА" ДОО Скопје ул. „Борка 
Талевски" бр. 45, жиро сметка 40100-601-146191. 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
брише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29823) 

Л И К В И Д А Џ И И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 490/99 од 16.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за монтажа, градежништво, промет и инжи-
њеринг „АРХИТЕКТИНГ увоз-извоз Ц.О. ул. „Прво-
мајска" бб од Скопје со жиро сметка 40100-601-101834. 

За ликвидатор се определува лицето Дабески 
Жарко, со стан на ул. „Скупи 6" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29817) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 437/99 од 19.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско услужно претпријатие „ДОГАН ПРОМЕТ" увоз-
извоз Д.О.О. ул. „Метохиска" бр. 52 од Скопје со жиро 
сметка 40100-601-333437. 

За ликвидатор се определува лицето Дабески 
Жарко, со стан на ул. „Скупи 6" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29816) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 504/99 од 16.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија, производство и услуги „ВИТО" 
Ц.О. експорт-импорт ул. „Коце Металец" бр. 4/43 од 
Скопје со жиро сметка 40110-601-199376. 

За ликвидатор се определува лицето Дабески 
Жарко, со стан на ул. „Скупи 6" бр. 23. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во. рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29815) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 589/99 од 14.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија на големо и мало „ГРАФОСКОП-
ЈЕ" - КОМЕРЦ" Д.О.О. експорт импорт ул. „Трифун 
Бузев" бр. 3/4-10 од Скопје со жиро сметка 40120-601-
129337. 

За ликвидатор се определува лицето Илиевска Ви-
олета од Скопје ул. „Ѓорѓи Сугаре" бр. 2-1/4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
ваното на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29773) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 498/99 од 07.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 

Услужно трговско претпријатие „АРИСКО" Д.О.О. 
ул. „Видое Смилевски Бато" бр. 19/3-28 од Скопје со 
жиро сметка 40100-601-250202. 

За ликвидатор се определува лицето Виолета Или-
евска од Скопје со стан на ул. „Ѓорѓи Сугаре" број 2-1/ 
4. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29772) 

Се заклучува ликвидациона постапка над претприја-
тието „НИКОЛ КОМЕРЦ" увоз-извоз Д.О.О. Скопје 
со седиште на ул. „Франц Масеснел" број 2-а и жиро 
сметка број 40120-601-203768 отворена со решение Л. 
бр. 108/98 од 16.11.1998 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 смет-
ката на должникот да се уплатат на основачот од 
Скопје Билјана Треневска на ул. „Франц Месеснел" 
број 2-а. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29779) 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ббјавува дека 
со решение на овој суд Л. бр. 904/99 од 08.07.1999 го-
дина е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги, трговија и тран-
спорт „ВЕМ-ИНЖИЊЕРИНГ" Д.О.О. експорт-им-
порт од Скопје ул. „Ловќенска", бр. 21 од Скопје со 
жиро сметка 40120-601-306176. 

За ликвидатор се определува лицето Радосав Ќи-
провски, со стан на бул. „АСНОМ" број 8-3/36 тел: 435-
021. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два при-
мерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према прегпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19775) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л. бр. 489/99 од 16.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тргов-
ско претпр^атие „РЕПРОКООП" увоз-извоз Ц.О. 
Скопје од Скопје ул. „Трифун Хаџи Јанев" бр. 12/3-18 
од Скопје со жиро сметка 40110-601-21964. 

За ликвидатор се определува лицето Дабески 
Жарко, со стан на ул. „Скупи 6" број 23. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два при-
м е р а со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (19818) 



Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.938/99 од 27.07.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за трговија и услуги "Корал Екслузив" д.о.о. 
Скопје, ул."Народен фронт" бр. 19 а, со жиро сметка 
40100-601-366801. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска, ул."Алекса Дундиќ" бр.147 б. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги при-
јават своите побарувања во рок од 30 дена по објавува-
њето на огласот во "Службен весник на РМ", со прија-
ва во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите 
према претпријатието во ликвидација во рок од 30 де-
на, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последна-
та објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29767) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште - построено на КП 
број 615/1, план број 4, скица 8, на место викано „Режи-
ка", нива, класа 4, која мери површина од 822 метри 
квадратни, по Поседовен лист број 441, во КО Сара-
ќино, сопственост на Томовски Живко Илко, од село 
Сараќино, Тетово, за цена од 120.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Тодор Бошковски, ул. „ЈНА" број 61, Те-
тово. (29861) 

Се продава земјоделско земјиште - построено на КП 
број 1600, план 5, скица 71, место викано Градина, кул-
тура нива, класа 3, со површина од 1154 м2 заведена во 
Поседовен лист 623 за КО. Матејче, сопственост на 
Богдановска Евица, ул. „463" бр. 17 Скопје за цена од 
100.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани ул. „ 11 Октомври" бр. 1, 
Куманово. (29862) 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП. 
број 9/18, план 2, скиЦа'7(3, место викано Црно Поле, 
култура нива, класа2, површина од 4734 лг, КП. број 
9/19, план 2, скица 76, место викано Црно Поле, кул-
тура нива, класа 2 со површина од 882 м , КП. број 13/5, 
план 4, скица 76, место викано Црно Поле, култура 
шума, класа 2, со површина од 195 м2 заведени во Посе-
довен лист 728 за КО. Режановце, сопственост на 
Крстевски Трајко Сретен с. Режановце, Куманово и 
Крстевски Сретен Вујица, ул. Окт. Револуција бр. 31-1/ 
1 Куманово, за цена 200.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотаров Севим Дестани, ул. „11 Октомври" бр. 1а, 
Куманово. (29863) 

Се прод ава земјоделско земјиште - построено на КП 
број 1685/66, план 3, скица 58, место викано Лозница, 
култура нива, класа 1, со површина од 8030 м2 заведена 
во Поседовен лист 297 за КО. Отља, сопственост на 
Адеми Авдирлјхим, с. Липково, Куманово за цена од 
50.000,00 денари. 

Се повшсуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и сосе дите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се проја [ава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Севим Дестани ул. „ 11 Октомври" бр. 1а, 
Куманово. (29864) 

Се продава недвижен имот кој претставува*.К.П. бр. 
7825, нива на м.в.„Клуково" трета класа, во површина 
од 3820 м2 по П.Л. бр.5111 на КО Тетово, сопственост 
на Пајазит Мерсел од Тетово, М. Речица ул.„182" бр. 
18 за цена од 7 64.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА" бр. 41/А, Тетово. 

(29865) 

Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. број 
482/23 план 3, скица 9, во К.О. Бучи Дол, место викано 
„Стара Воденица", нива четврта класа, со површина од 
450 м , сопственост на Јован Иванов, според Поседовен 
лист број 1624 на К.О. Бучи Дол. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, на ул. „Ѓорче Петров" бр. 10-
а, локал 2, Скопје. 

(29821) 

Се продава земјоделско земјиште К•П. бр. 208 на 
м.в . „Дуб", нива 5 класа, во површина од 592 м2 опи-
шано по П.Л. бр. 302 на КО Јегуновце - Тетово. 

Се продаваат земјоделските земјишта: КП. бр. 2022 
на м.в. „Прекача", нива 4 класа, со површина од 1782 м2 

описано по ПЛ. бр. 612 на КО Непроштено и КП. бр. 
2023 на м.в. „Прекаче", нива 4 класа, со површина од 
19321 м2 описано по ПЛ. 612 на КО Непроштено и КП. 
бр. 2005 на м.в. „Прекаче", нива 4 класа, со површина 
од 1900 м2 описано по ПЛ. бр. 313 на КО Непроштено, 
сопственост на Петровска Љубица од Скопје ул. „К. 
Рако»вски" бр. 2/А, Атанасовска Снежана од Скопје ул. 
„Ѓ. Д и м т р о в " бр. 21/5 и Дуковска Петранка од Скопје 
ул. , ,В.С. Бато" бр. 77/3, Сотироска Јованова Гуга од 
Сом« бор и Сотировски Атанасов Илија од Осијек ул . 
„Сјењак" бр. 48, за цена од 300.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиш-
тата што се продаваат во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
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блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотар Наџи Зеќири, ул. „ЈНА" бр. 41, Тето»во. 

(29866) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа:: К.П. бр. 
595, план 3, скица 6 во м.в. „Петрошница", лливада од 2 
класа во површина од 623 м2 и КП бр. 596 пл ан 3, скица 
6 во м.в. „Петрошница", ливада од 2 класа во површина 
од 63 м2, заведени во Поседовен лист бр. 230 за КО 
Војник, сосопственсот на Трајковска Јана од, Куманово, 
ул. „11 Октомври" бр. 32. 

Се повикуваат соседите-граничари, чие што земјо-
делско земјиште се граничи со земјиштето што се про-
даваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на Република Македонија" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово ул. 
„Ленинова" б•б. (29868) 

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 1262/4 на 
м.в. „Клисура", нива 5 класа, во површина од 2300 м2 

опишано по ПЈ1. бр. 506 на КО Желино, за цена од 
500.000,00 денари сопственост на У стои и Зекир од с. 
Желино-Тетово. 

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 1262/1 на 
м.в. „Клисура", нива 5 класа, со површина од 2300 м2 

опишано по ПЛ. бр. 508 на КО Желино, за цена од 
500.000,00 денари сопственост на Усеини Ејуп од с. Же-
лино-Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиш-
тата што се продаваат во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотар Наџи Зеќири, ул. „ЈНА" бр. 41, Тетово. 

(29911) 

Се продава земјоделско земјиште шева и построена 
под: КП. број 8, план 32, м.в. Долно Кликово, класа 5 
со површина од 1390 м2 во КО Добридол, сопственост 
на Беќири Шаип, КП. број 8/1, план 33, м.в. Долно 
Кликово, класа 2 со површина од 2100 м2 во КО Доб»ри-
дол, сопственост на Беќири Шаип за цена од 192,000,00. 

Се повикуваат соседите, чие земјиште се граничи! со 
земјиштето што се продаваат во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на ЈРе-
публика Македонија" писмено да се изјаснат за прифа-
ќаното на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Иљо Серафимовски, ул. „Кеј Б. Единство" 
бр. 41, Гостивар. (29912) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на 
КП број 295/2, план 4, скица 7, место викано ИСЈСЛИ-
хане, класа 4, со површина од 1462 метри квадратни!,, во 
КО с. Сенокос, сопственост на Јашари Шефит Јусуф За 
цена од 146.200,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска ул. „Б. Гиноски" бб, во 
Гостивар. (29913) 

Се продава земјоделско земјиште ниви заведена во 
поседовен лист број 2000 за КО Прилеп 2 и тоа: КП. бр. 
4515 место викано „Д. Садово" нива класа 4, површина 
3911 м. квадратни за купопродажба цена од 80.000,00 
денари и КП. бр. 4516 место викано „Д. Садово" нива 
класа 4, површина 5030 м. квадратни за купопродажна 
цена од 100.000,00 денари, сопственост на Андоноски 
Благоја и Рубин од Прилеп, ул. „Илија Компаниоски" 
број 10. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на Р. Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање 
на понудата, во спротивно го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќано на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески ул. „Андон Славејко" број 8, 
Прилеп. (29914) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа парцела К.п. 
бр. 25/21 ливада од 6 класа во површина,од 900 м2 на 
м.в. „Шапатинец" по П.Л. бр. 152 за К.О. Вруток, 
сопственост на Ганиу Гафура Насуф од с. Вруток, за 
цена од 450.000,00 (четиристотини и педесет илјади) 
денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од 
Законот за земјоделското земјиште („Службен весник 
на РМ" бр. 25/98) имаат право на'првенствено купу-
вање, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во „Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаиод Гостивар, ул. „Брат-
ство" бр. 5-А. (29915) 

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. бр. 
2577 со површина од 5661 м2, во КО „Сопот", место 
викано „Вршник", нива, класа - 5, сопственост на 
Клинчаров Јован Ѓорѓи од Кавадарци, за цена од 
15.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и сосед>! чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на Република Македо-
нија" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата, да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев од Кавадарци, ул. „Блажо 
Алексов" бб. (29916) 

Се продава земјиште - сопственост на Дока Младе-
новска, со живеалиште во с. Ранковце К. Паланка, со 
дел на посед 1/1 (целосно), предмет на продажба е нива, 
во место викано „Ѓорѓов Дуб", К•П. бр. 4993, пл. 9, ек 
26, кл. 3, површина 836 м2, ливада во место викано 
Ѓоргов Дуб, с. Ранковце К•П. бр. 4994, дел 3, пл. 9, ек. 
26, кл. 3, површина 414 м2, и ливада, во место викано 
„Ѓоргов Дуб", с. Ранковце К•П. бр. 4994, дел 2, пл. 9, 
ек. 26„ кл. 3, површина 443 м2. Имбтот е заведен во 
Имотен лист бр. 326, за К.О. Ранковце 

Се продава за вкупна купопродажна цена од 
286.200,00 денари. - (десет и осумдесетишест илјади и 
двеста денари). 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите и др: лица што имаат првенствено 
право на купување, и лица чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Сл. весник на Р. Маке-
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донија" писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се испраќаат 
до нотарот Хакија Чоловиќ ул. „Маршал Тито" бр. 159, 
Кр. Паланка. (29917) 

Се врши продажба на недвижен имот - дел од нива 6-
та класа, со површина од 305 м2, што се наоѓа на КП 
2007, план 7, скица 10, поседовен лист број 1090 на ме-
сто викано "Латкоец" во КО Горно Сон>е, по цека од 10 
ДЕМ по м2, сопственост на Ивановски Иван, Иванов-
ски Петар, Петковски Владимир, Ивановски Светлан-
чо и Наумовска Светлана, сите од Скопје. 

Се повикуваат сопствениците на парцелите што гра-
ничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", доколку се заинтересирани да ја купат горе опи-
шан ата недвижност, писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Снежана Сарџовска, во Скопје, ул."Иван Ко-
заров" бр. 24, локал 23/ДТЦ "Стара рампа", Скопје. 

— - (29681) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште сопственикот Наумоски Ефтимов Перо, поради 
1/8 идеален дел од земјоделско земјиште - нива, од КП 
171/2 во место викано "Шипокно", со вкупна површина 
од 4304 м2, во КО Коњско, П.Л. бр.492 по цена од 
70.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со 
земјиштето што се продава и други заинтересирани ли-
ца да се изјаснат за прифаќање на понудата во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Тана Топалоска, ул."Македонски Просвитите-
ли" бб, Охрид. (29746) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Росоман, 
Кавадарци, КП-1890, дел-1, план-009, скица-068, викано 
место "Под брег", кат.култура-нива, кат.класа-3 со по-
вршина од 2537 м2, во сопственост на Атанас Козаров 
видно од Имотен лист бр.2172 за цена од 45.000,00 дена-
ри. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право 
на првенство на купување-сопственици, заеднички соп-
ственици, сосопственици и соседи (чие земјиште грани-
чи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќа-
ат понудата писмено да се изјаснат со доставување на 
истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алек-
сов" бб, Кавадарци во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ". Во 
спротивно го губат правото на првенство. (29747) 

Се продава земјоделско земјиште во КО-Росоман, 
Кавадарци, КП 1161, план 036, скица 576, место викано 
"Тапанарник", кат.култура лозје, кат.класа 2, со повр-
шина од 1780 м2, КП 1162, план 036, скица 576, место 
викано "Тапанарник", кат.култура лозје, кат.класа 2, со 
вкупна површина од 1740 м2, КП 1163, план 036, скица 
576, место викано "Тапанарник", кат.култура лозје, кат. 
класа 2, со вкупна површина од 950 м2, КП 1164, план 
036, екипа 576, место викано "Тапанарник", кат. кул•• 

Бр. 58 - Стр. 2983 

тура лозје, кат класа 2, со вкупна површина од 1020 м2, 
КП 1167, план ООО, скица 576, место викано "Тапанар-
ник" кат.култура градина, катлшаса 3, со вкупна повр-
шина од 1400 м2, КП 1167, план ООО, скица 576, место 
викано "Тапанарник", кат.култура нива, кат.класа 4, со 
вкупна површина од 640 м2, во сопственост на Гурева 
Љубица од Кавадарци, видно од поседовен лист бр. 972. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право 
на првенство на купување-сопственици, заеднички соп-
ственици, сосопственици и соседи (чие земјиште грани=-
чи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќа-
ат понудата писмено да се изјаснат со доставување на 
истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул."Блажо Алек-
сов" бб, Кавадарци во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ". 
Во спротивно го губат правото на првенство. (29748) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Лисиче соп-
ственост на' Николовски Томислав од с.Лисиче и тоа: 
култура нива, класа шеста, КП 53, план 26? скица 1, ме-
сто викано "Спассвица", површина 1200 м\ 

Наведениот имот се продава за цена од 10-000,00 де-
нари. 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште право на првенство на купување имаат в *ч-
ките сопственици, сосопствениците и соседите ои р а-
ничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат 
истите доколку се заинтересирани да доставаа г V ек« 
понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до 
нотарот Елена VIартинова од Велес со седиште на ул. 
"Маршал Тито" бр.44, Во спротивно ќе се смета дека 
не се заинтересирани за купување. (29749) 

Се продава земјоделско земјиште нива 3-та класа со 
вкупна површина од 4340 м2, на КП 456/1 КО Орман за-
ведено во Поседовен лист бр.58 за КО Орман и тоа на 
1/2 идеалнен дел, својот идеален дел од 1/2 го нудам на 
продажба на сите лица кои согласно Законот имаат 
предимствено право на купување. Имотот е сопстве-
ност на Здравко Царевски од Вировитица, ул."Вел>ко 
Влахо вик" бр. 1/1. Цената на наведеното земјиште за 
1м2, изнесува 5 ДЕМ, а начин на плаќање веднаш со 
склучување на договорот 

Сите заинтересирани лица понуди можат да доставу-
ваат до нотарот Никола Стоименовиќ, ул."Анкарска" 
бр.ЗЗ, Скопје во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот. (29764) 

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земји-
ште, на сите субјекти со право на првенство на купу-
вање, сопственикот Ѓорѓиевски Трајан, им ја нуди на 
продажба недвижноста, К•П. број 115, култура нива, 5 
класа, со вкупна површина од 4436 м2, и нива, 6 класа, 
со површина од 2320 м2, во место викано "Село Карпа", 
запишани во ПЛ бр. 8 за К.О. - Пакошево, по следните 
услови: недвижноста се продава за цена од 168.900,00 
денари. Рокот на плаќање е веднаш по потпишување на 
договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и 
трошоците за пренос на недвижноста. 

Понудите, изјавите за прифаќање на понудата, во пи-
смена форма да ги достават, до нотарот Верица Симо-
новска Синадинова, ул."Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок 
од'30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа 
понуда. (29758) 
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Се продава земјоделско земјиште на КП бр.561/1, 
план 5, скица 5, м.в. Пржина, класа 5, со површина од 
1.312,00 м2, во К.О. Орман, сопственост на Стојановски 
Петре, за цена од 300.000,00 денари." 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 
нотарот Златко Николовски, бул ."Партизански одре-
ди" бр.68, (барака 6), Карпош, Скопје. (29576) 
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Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 
за трговија на големо и мало и услуги "Универзалпро-
мет" извоз - увоз Д О О во ликвидација Скопје. (29706) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.752086/95 издаден од УВР - Куманово на име 
Сели ани Бесник, с.Ваксинце, Куманово. (29682) 
Пасош бр.1015459 наиме Недрес Цаколи, ул. Лазо 
Москов бр.4/2-17, Скопје, 
Пасош бр.344589 наиме Мамути Мирсат, ул Јоско 
Илиевски бб, Куманово. 
Пасош бр.179945 наиме Марковски Борис, 
с.Смојмирово, Берово 
Пасош бр.335322 наиме Муслиу Имран, ул.И.Р.Лола 
бр. 13, Гостивар. 
Пасош бр.840101 наиме Нуредин Мурад, ул.Рифат 
Бурџевиќ бр.43/2, Скопје. 
Се сторнира пасош бр.1179078 наиме Шаќир Зурија, 

Дебар, објавен во Сл.весник бр.57/99. 
Пасош бр.974390/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Селиме Ибрахими, с.Копаница, Скопје. (29683) 
Пасош бр. 1142169/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Куртиш Исмани, ул.Севастополска бр.49, Скопје. 
Пасош бр.0537337/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Љуан Стебл>ева, ул.Р.Бурџевиќ бр.8, Скопје. (29727) 
Пасош бр.1107013/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Поповски Мичо, ул.Бојмија бр2/5, Скопје. (29730) 
Пасош бр.817842/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Хебиб Красниќи, ул.Хо.Ши Мин бр.207 б, Скопје. 
Пасош бр. 1283 84/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Стојанов Трајан, ул.Маџари 2 бр.4 б, Скопје. (29753) 
Пасош бр.133184/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Тодевски Петре, ул.П.Наков бр.27, Скопје. (29754) 
Пасош бр.1136972 издаден од УВР ~ Скопје на име 

Љума Мемет, ул.М.Рајчевиќ бб, Тетово. (29757) 
Пасош бр.353521/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Трипун Трајовски, ул.Г.Делчев бр.77 н.Илинден, 
Скопје. (29761) 
Пасош бр. 1169389/99 издаден од УВР - Куманово на 

име Бегзат Зејнели, с.Опае, Куманово. (29762) 
Пасош бр. 1091020/98 издаден од УВР - Тетово на име 

Димитровски Богослав, ул.Илинденска бр.219/12, 
Тетово. (29768) 
Пасош бр.746348/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Леонар до Кучи, ул.Шумадинска бр.1, Скопје. (29769) 
Пасош бр.823880/96 издаден од УВР - Тетово на име 

Неџбија Имер, с.Палатица, Тетово. (29780) 
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Пасош бр.816787/95 издаден од УВР - Скопје на име 
Стојановска Сребра, ул.Разлошка бр.9/16, Скопје. 
Пасош бр. 1184794/99 издаден од УВР - Скопје на име 

Суад Билали, с.Батинци, Скопје. (29783) 
Пасош бр.1018539/99 издаден од УВР - Скопје на име 

Андоновиќ Светлана, ул.В.Радоњанин бр. 19, Куманово. 
Пасош бр.891474/96 издаден од УВР - Куманово на име 

Андоновиќ Мирјана, ул.В.Радоњанин бр.19, Куманово. 
Пасош бр. 1018537/98 издаден од УВР - Куманово на 

име Милорад Андоновиќ, ул.В.Радоњанин бр. 19, 
Куманово. (29793) 
Пасош бр. 1024761/97 издаден од УВР - Куманово на 

име Андоновиќ Душан, ул.В.Радоњанин бр. 19, 
Куманово. (29794) 
Пасош бр.0912944/96 издаден од УВР - Гостивар на 

име Бесник Синани, с.Падалиште, Гостивар. (29795) 
Пасош бр.37609 на име Илјази Нијаз, ул.Вера Дуни 

бр.59, Струга. (29796) 
Пасош бр.478913/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Адеми Осман, ул.Р.Бурџевиќ бр. 105, Скопје. (29797) 
Пасош бр.З 55729 издаден од УВР - Скопје на име 

Алија Сулејман, ул.Г.Томовски бр35, Скопје. (29801) 
Пасош бр.601195/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Меди Јакупи, с.Сгуденичани, Скопје. (29802) 
Пасош бр. 113804 на име Мусо Абдули, ул.Х.Карпош 

бр.37, Куманово. (29808) 
Пасош бр.973224/96 издаден од У ВР - Скопје на име 

Абедин Исмаил, ул.П.Лумумба бр.8, Скопје. (29812) 
Пасош бр.480047/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Гафур Шабан, ул.Смилевска бр.7, Скопје. (29813) 
Пасош бр.748952/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Илиевски Драгољуб, ул.Е.Поповски бр.45, Скопје. 
Пасош бр.0369858 на име Мустафоски Шериф, Дебар. 
Пасош бр.076854 на име Папранику Паудин, Дебар. 
Пасош бр.0185772 на име Цноли Дритан, Дебар.(29829 
Пасош бр. 1180487 на име Абдулоски Иштреф, Дебар. 
Пасош бр.652258 на име Агрон Клења, ул.26-та бр. 12, 

Битола. (29832) 
Пасош на име Рахимоновски Нур, с.Бузолково, Велес. 
Пасош бр.931880/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Серафимовски Симеон, ул.М.Хаџивасилев бр.10/13, 
Скопје. (29835) 
Пасош бр.218383194 наиме Чукоска Салвија, 

ул.Скопска бр.67, Кичево. (29836) 
Пасош бр.0894261 на име Дервеновски Благ<рј, 

ул.Н.Фундали бр. 12, Битола. (29837) 
Пасош бр.828410/96 издаден од УВР - Тетово на име 

Алили Сел>адин, с.М.Речица, Тетово. (29853) 
Пасош бр.0790833 издаден од УВР - Скопје на име 

Бесим Зендели, с.Грчец, Скопје. (29856) 
Пасош бр.0163013 на име Адем Рамадани, с.Лопате, 

Тетово. (29867) 
Пасош бр.745590/9,5 издаден од УВР - Скопје на име 

Фатон Незиров, с.Г.Лисиче бр.102, Скопје. (29870) 
Пасош бр.1012938 на име Незирова Шадие, ул.Поп 

Арсов Блаже бб, Кочани. (29871) 
Пасош бр.535402/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Насер Рамиз, ул.Дринска бр.40, Скопје. (29873) 
Пасош бр.574171/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Чемаиљ Беља, ул.Дижонска бр.ЗЗ, Скопје. (29878) 
Пасош бр. 163013/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Рамани Адем, с.Доброште, Тетово. (29880) 
Пасош бр.408244/94 издаден од УВР - Тетово на име 

Исмаили Афет, с. Доброште, Тетово. (29881) 
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Пасош бр.827848/96 издаден од УВР - Тетово на име 
Ајдини Агрон, с•Желино, Тетово. (29884) 
Пасош бр.З58129/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Бајрами Енвер, ул.8 бр. 12 с.Сарај, Скопје. (29885) 
Пасош бр. 1191975/99 издаден од УВР - Скопје на име 

Исмаили Хатем, ул.С.Стефкова бр.140, Скопје. (29887) 
Пасош бр.461908 на име Муслиу Захид, с.Форино, 

Гостивар. (29901) 
Пасош бр.596951 на име Ибраими Раман, ул.Беличица 

бр. 29, Тетово. (29902) 
Пасош бр.669905 на име Ибраими Авније, 

ул.Беличица бр.29, Тетово. (29903) 
Пасош бр. 1141633/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Ѓорѓиевски Љупчо, ул.Црногорска бр.26 а, Скопје. 
Пасош бр. 175896 на име Дика Нуи, с.Ливада, Струга. 
Пасош бр.0492546 на име Стевановски Бранко, 

ул .М.Пиј аде, бр. 11/6, К.Паланка. (29928) 
Пасош бр. 1205285/99 издаден од УВР - Скопје на име 

Менсур Хусеин, ул.Костурска бр.3/4-7, Скопје. (29925) 
Пасош бр.494746 издаден од УВР - Куманово на име 

Фетаи Сел>адин, с.Слупчане, Куманово. (29939) 
Пасош бр.751246/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Роберт Емин, ул.Шуто Оризари бр.130 а, Скопје.(30032 
Пасош бр.794578/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Буќи Назим, ул.Менделеева бр.32 а, Скопје. (30045) 
Пасош бр.0742525 издаден од УВР - Скопје на име 

Куртановиќ Ернат, ул.4 Јули, Ѓ.Петров, Скопје. (30049) 
Пасош бр.616942/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Саит Исмет, с.Лопате, Куманово. (30050) 
Пасош бр. 1040952/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Имери Рушит, с•Грчец, Скопје. (30051) 

Пасош бр.956034/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Брахим Бекири, с.Арачиново ул.1 бр.161, Скопје.(30052 
Пасош бр. 1444583/98 издаден од УВР - Тетово на име 

Јаја Назифе, н.Дреновец 7, Тетово. (30053) 
Пасош бр.681554/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Демир Демирели, ул.Злетовска бр.21, Скопје. (30056) 
Пасош бр.881018/96 издаден од УВР - Гостивар на име 

Амет Ел>ези, с.Дебреше, Гостивар. (30058) 
Пасош бр. 1175830 на име Селмани Дашмир, с.Речани, 

Зајашко, Кичево. (30110) 
Пасош бр.743304 на име Богојевски Бојан, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр.25222-78 чек бр.625355. 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Андреева Горица, Скопје. (29685) 
Чекови од тековна сметка бр.7877673 чек бр.3842718. 

издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Тодоров Ванчо, Скопје. (29766) 
Чекови од тековна сметка бр.0126739-21 чекови бр. 

4682735 и 4682736 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Плеша Весна, Скопје. (29777) 
Чекови од тековна сметка бр.070226182 чекови од бр. 

21162925 до 21162938 издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Иван Нацевски, Скопје. (29820) 
Чекови од тековна сметка бр.4739-88 чекови бр. 

3976044 и 3054607 издадени од Комртцијална банка АД 
Скопје на име Пешевска Костадинка, Скопје. (29876) 
Чекови од тековна сметка бр.209255894 издаден од 

Комерцијална банка АД Скопје на име Николовски 
Илија, Скопје. (29882) 
Чекови од тековна сметка бр.50330-40 чекови бр. 

3830728,3830727 и 3830726 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Танушевски Илија,.Скопје. 

Работна книшка издадена од Скопје на име Идриз 
Бектеши, Скопје. 
(29675) Работна книшка издадена од Скопје на име 
Кристина 
Тарабунова, Скопје. (29759^ 
Работна книшка издадена од Скопје на име Реџепова 

Макфира, Скопје. (29776) 
Работна книшка на име Јовановска Жаклина, ул.Ни-

кола Карев бр.4, Велес. (29784) 
Работна книшка на име Илоски Темелко, Охрид. 
Работна книшка на име Рамадан Адеми, Куманово. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Азам 

Џеладин, Скопје. (29805) 
Работна книшка на име Мучев Сабут, Куманово. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Стојков 

Трајко, Скопје. (29810) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Шемседин 

Адиховци, Скопје. (29811) 
Работна книшка издадена од Урошевац на име Јордан 

Манасиевски, Скопје. (29822) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Насер 

Хот, Скопје. . (29839) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Раим 

Мамути, Скопје. (29840) 
Работна книшка на име Љупчо Крстовски, Тетово. 
Работна книшка на име Ефремог Гоце, Кочани.(29851) 
Работна книшка на име Јовановска Жаклина, Велес. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Илоски 

Драган, Скопје. (29855) 
Работна книшка бр. 19897 на име Стар ковска Џули, 

с.Јанковец, Ресен. (29895) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Бог данов-

ски Добре, Скопје. * (29900) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Миољевиќ 

Љиљана, Скопје. (29924) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Далип 

Весели, Скопје. (29936) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Петко 

Јанковски, Скопје. (29947) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Миленковска Зорица, Скопје. (30047) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Таневски 

Антонио, Скопје. (29785) 
Чековна картичка бр. 11829389 издадена од 

Комртцијална банка АД - Скопје на име Анастасов 
Никола, Скопје. (29850) 
Свидетелство за 1,2,3 и 4 год. и свидетелство за 

положен завршен испит издаден од тим. "Орце 
Николов" Скопје, на име Весиќ Крстиќ, Скопје.(29688) 
Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Марко 

Цепенков" Зелениково - Скопје на име Надире 
Лимани, с.Бузалково, Велес.. (29770) 
Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Марко 

Цепенков" Зелениково - Скопје на име Мифтар 
Лимани, с.Бузалково, Велес. (29771) 
Свидетелство на име Стојанова Даниела, Велес.(29786 

• Свидетелство на име Ангеловски Иванче, Велес. 
Свидетелство на име Јанков Влатко, Кавадарци.(29788 
Свидетелство на име Истрефи Шќите, Струга. (29789) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од О.У. во с.Кондово -

Скопје, на име Азам Џеладин, Скопје. (29807) 
Свидетелство за завршено средно образование изда-

дено од УСО "Перо Наков" Куманово на име Феим 
Насуфи, с.Оризаре, Куманово. (29809) 
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Свидетелство и диплома на име Симоновски Зоран, 
Куманово. (29814) 
Свидетелство за 1,2,3 и 4 одд. на име Али Адем, 

Тетово. (29838) 
Свидетелство за 8 одд. на име Земрије Узаири, Тетово. 
Свидетелство на име Дестанова Асијела, Берово. 
Свидетелство на име Боболниски Дејанче, Берово. 
Свидетелство на име Атанасова Јасмина, Делчево. 
Свидетелство на име Семењоска Незета, с.Пласница, 

М.Брод. (29874) 
Свидетелство на име Ферат Хамди, Тетово. (29875) 
Свидетелство на име Тодосиева Мирка, Кочани.(29892 
Свидетелство за 8 одд. на име Каракутов Љупчо, 

Пехчево. - (29893) 
Свидетелство на име Стојковски Јоше, Кочани.(29894) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Лирија" 

Скопје на име Џел>адин Л>оки, Скопје. (30055) 
- Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ за возрасни 
А.СМакаренко - Скопје на име Спасовски Кристијан, 
Скопје. (30059) 
Ученичка книшка на име Ваљани Емини, Куманово. 

-Индекс бр. 11576 издаден од Филолошли Факултет -
Скопје на име Муареми Мухамед, с.Врапчишта, 
Гостивар. (29774) 
Индекс издаден од Филолошки Факултет- Скопје 

на име Наџије Кич, Скопје. (29883) 
Индекс бр.81/96 издаден од Електро технички 

- Факултет - Скопје на име Митрев Атанаско, Делчево. 
Диплома на име Истрефи Шќипе, Струга. (29790) 
Диплома на име Валентина Петковска, Куманово. 

Пасош бр.733612/95 издаден од УВР - Тетово на име 
Фатмире Тахири, с.Требош, Тетово. (30121) 
Пасош бр.476727/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Макаров Стефан, ул.Шекспирова бр. 1/1-6, Скопје. 
Пасош бр.1250594 на име Ристоски Александар, ул.18 

Ноември бр.47, Гостивар. (30150) 
Пасош бр. 1107553/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Фаик Рагибовиќ, ул.А.Дворжак бр.10 а, Скопје. (30151) 
Пасош бр. 133 865/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Исејни Џавид, с.Студеничани, Скопје. (30157) 
Пасош бр.0938446 издаден од УВР - Тетово на име 

Демири Ајет, ул .Илинденска бр. 188, Тетово. (30158) 
Пасош бр.925943/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Тодор Марковски, ул.Стари Новакина бр.2, Скопје. 
Пасош бр.1074122 издаден од УВР - Велес на име 

Садија Тахировиќ, с.Г.Оризари, Велес. (30160) 
Пасош бр.0842602 издаден од УВР - Скопје на име 

Реџепагиќ Јасмин, бул.АСНОМ бр. 14/2-22, Скопје. 
Пасош бр.031868/93 издаден од УВР - Скопје на име 

Куновска Евдокија, ул.В.Комаров бр.21/33, Скопје. 
Пасош бр.908615/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Куновски Благој, ул.В.Комаров бр.21/33, Скопје.(30166 
Пасош бр.1000474/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Марица Тодоровска, бул.АВНОЈ бр.24/4-26, Скопје. 
Пасош бр.495943 на име Ризов Дончо, ул.Првомајска 

бб, Валандово. (30168) 
Пасош бр.1124405/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Марковиќ Саша, ул.Народни херои бр.23/3-2, Скопје. 
Пасош на име Емин Мифтари, с.Туин, Кичево. (30172) 
Пасош бр.1053861/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Кликовац Живка, ул.Трновска Клисура бр. 17, Скопје. 
Пасош бр.0280818/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Идаи Џука, ул.Ресенска бр.5/1-2, Скопје. (30189) 

Решение уп. бр.12-9210 издадено од СО Центар-Скопје 
на име Сбајдин Зејнулахи, Скопје. (29755) 
Решение бр.221922/2 издадено од Секретарјат за 

стопанство Центар - Скопје на име Спасов 
Александар, "Анаис", Скопје. (30039) 
Решение бр.08-14 4741/2 за давање на дозвола за увоз 

на експозивни материјали издадена од Министерство 
за трговија на ^Македонија на име А.Д.Г."Маврово" 
Скопје. (30054) 

Пасош бр. 396196 издаден од УВР - Охрид на име 
Мострова Катерина. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 

(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Фондот за локални патишта и улици 
на општина Кочани, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-11/99 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Фонд за локални патишта и улици -

Кочани, ул. „Гоце Делчев" бб. 
1.2. Предмет на набавката: Изградба на локален пат 

с. Пантелеј - с. Рајчани и изградба на ул. „Ѓорче Пе-
тров", „Васил Главинов", „Вера Которка", „Малина 
Поп Иванова", „Орце Николов" во град Кочани и 
крпење на ударни дупки и прекопи во општина Кочани, 
изградба на локален пат Кочани - с. Полаки, проби-
вање на локален пат Брана „Гратче" - с. Јастребник и 
доградба на ул. „1-ви Мај". 

1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество 
на домашни правни лица. 

1.4. Вид и количини: Дадени и опишани во проек-
тите и спецификацијата на работите /предмер и пре-
сметка/. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
цена на понудата за изградба, рок на изградбата,начин 
на плаќање, референца на изведените работи, и гаран-
тен рок. 

1.6. Рокот за доставување на понудите изнесува 15 
дена од денот на објавувањето на огласот за отворениот 
повик. 

1.7. Рок и важност на понудата: 10 дена од денот на 
прифаќањето на понудата. 

II. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1. Техничката документација може да се види кај 
огласувачот, секој работен ден од 7 до 15 часот. 

III СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да содржи: Адреса и седиште на 
понудувачот. 

3.2. Предмет на понудата /сите делови од набавката 
или одделен дел од набавката. 

3.3. Единечни цени и вкупна цена во денари. 
3.4. Начин на плаќање. 
3.5. Рок за изградба. 
3.6. Рок и важност на понудата. 
3.7. Референца на изведените работи и 
3.8. Гарантен рок. 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА 

4.1. Придружна документација која понудувачот за-
должително треба да ја приложи кон понудата: 

- Извод од судска регистрација на дејноста; 
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- Документи за бонитет на понудувачот издаден од 
носителот на платен промет; 

~Доказ дека понудувачот не е во стечај, ликвидација 
и дека нема забрана за вршење на дејноста; 

4.2. Доказ за техничката способност на понудува-
чот, согласно член 23 став 1 од Законот за јавни на-
бавки; 

- референца за извршени работи во последните 3 
години, 

- техничка опременост на понудувачот. 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 
примерок, потпишани и заверени од одговорното лице 
на понудувачот. 

5.2. Понудите се испраќаат во затворен коверт кој 
содржи ознака „не отворај" на десниот горен агол, со 
означување бројот на повикот, а согласно 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 

5.3. Понудите се доставуваат по пошта или со преда-
вање во Фондот за локални патишта и улици - Кочани, 
во претходно определениот рок. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок и кои не ги содржат документите во согласност со 
Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6.3. Дополнителните податоци може да се добијат во 
Фондот за локални патишта и улици - Кочани или на 
тел. 0903-32-515. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки при Јавното претпријатие за уредување 
градежно земјиште „Кочани" - Кочани, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-232/99 
ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Јавно претпријатие за уредување 

градежно земјиште „Кочани" - Кочани, ул. „Гоце Дел-
чев" бб. 

1.2. Предмет на набавката: 
- Изградба на канализациона мрежа во м.в. „Усова 

чешма", „Драчевиќ" и „Лазарски пат"; 
- Изградба на водоводна мрежа во м.в. „Усова чеш-

ма" и „Драчеви^"; 
- Изградба на тротоари на ул. „Кеј на Револуција-

та", „Иво Лола Рибар" и „Плоштад Маршал Тито"; 
- Изградба на бетонски коловоз на ул. „Христијан 

Карпош", „14-та Македонска бригада", „Партизанска", 
„Стив Наумов" и „Коста Рацир"; 

- Пробивање и тампонирање на улиците: ул. „Ла-
зарски пат", „Усова чешма", „Стив Наумов", „Амди 
Мустафа" и „Ќемал Ибраим"; 

- Изградба на потпорен зид на ул. »Душан Петре-
ски"; 

- Изградба на два премина преку каналета во м.в. 
„Лесна индустрија"; 

- Изградба на електрична напонска мрежа во м.в. 
„Драчеви*"; 

- Изградба на пешачко-кејско тротоарско осветлу-
вање на ул. „Маршал Тито" и „Кеј на Револуцијата"; 

- Изработка на сливници за атмосферска вода на 
тротоарите на ул. „Маршал Тото"; 

- Проширување на тротоарски и паркинг простор на 
ул. „Роза Петрова"; 

- Изработка на заштитна ограда на ул. „Илинден-
ска" и ул. „Ване Грдовјански"; 

- Довршување на „Градска капела". 
1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество 

на домашни и правни лица. 
1.4. Вид и количини: Дадени и опишани во проек-

тите и спецификацијата на работите /предмер и пре-
сметка/. 

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
цена на понудата за изградба, рок на изградбата, начин 
на плаќање, квалитет на изведените работи и гарантен 
рок. 

1.6. Рокот за доставуање на понудите изнесува 15 
дена од денот на објавувањето на огласот за отворениот 
повик. 

1.7. Рок и важност на понудата: 10 дена од денот на 
прифаќањето на понудата. 

II. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1. Техничката документација може да се види кај 

огласувачот, секој работен ден од 7 до 15 часот. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да содржи: Адреса и седиште на 

понудувачот; 
3.2. Предмет на понудата /сите делови од набавката 

или одделен дел од набавката/; 
3.3. Единечни цени и вкупна цена во денари; 
3.4. Начин на плаќање; 
3.5. Рок за изградба; 
3.6. Рок и важност на понудата; 
3.7. Квалитет на изведените работи и 
3.8. Гарантен рок. 
IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Придружна документација која понудувачот за-

должително треба да ја приложи кон понудата: 
- Извод од судска регистрација на дејноста; 
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од 

носителот на платен промет; 
-Доказ дека понудувачот не е во стечај, ликвидација 

и дека нема забрана за вршење на дејноста; 
4.2. Доказ за техничката способност на понудува-

чот, согласно член 23 став 1 од Законот за јавни на-
бавки; 

- референца за извршени работи во последните 3 
години, 

- техничка опременост на понудувачот. 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален 

примерок, потпишан и заверен од одговорното лице на 
понудувачот. 

5.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи ознака „НЕ ОТВОРАЈ" на десниот горен агол, 
со означување број на повикот, а согласно член 53 и 54 
од Законот за јавни набавки. 

5.3. Понудите се доставуваат по пошта или со преда-
вање во Јавното претпријатие за уредување градежно 
земјиште „Кочани" - Кочани, во претходно определе-
ниот рок. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
6.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 

рок и кои не ги содржат документите во согласност со 
Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани. 

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6.3. Дополнителните податоци може да се добијат во 
Јавното претпријатие за уредување градежно земјиште 
„Кочани" - Кочани или на тел. 0903-32-515. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 15 - 32 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ") бр. 26/98 Ј.П. „Електро-
стопанство на Македонија" - Скопје - објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07-76/99 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: Ј.П. „Електростопанство на РМ", со 
седиште на ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
1.2. Предмет на набавка: 
Транспортот трака. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани за 
дејност во согласност со набавката. 
1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 
24.09.1999 во 12 часот во просториите на Подружницата 
РЕК „Осломеј" - Осломеј. 
2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
Должински дел од транспортна трака составен од не-
споиви секции со должина од 6 метри во количина од 75 
парчиња. Секцијата се изработува од елементи: пон-
тони 2, столбчиња 4, крстови 2, страници 2, покривни 
лимови 1. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата на 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да ги содржи сите поединечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката 
изразени во час, килограм, метар, м3 и други мерни 
единици како и вкупната цена на целата набавка. На 
паритет РЕК „Осломеј" - Осломеј изразена во ГМ. 
3.3. Понудата треба да го содржи и начинот на пла-
ќање. 
3.4. Понудувачот може да даде понуда која ќе го оп-
фати целокупниот обем на набавката или одредени де-
лови од неа. 
3.5. Понудувачот е должен да ги зачува техничките 
карактеристики на набавката (технички специфика-
ции) при што тие треба да се во согласност со стандар-
дите на РМ и со меѓународните стандарди кои се прифа-
тени во РМ 
3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување. 
3.7. Понудата треба да содржи квалитет на извршени 
работи. 
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ИЗВЕДУВАЧ 
- Цена на чинење, 
- Квалитет, 
- Рок на извршување на работите, 
- Начин на плаќање, 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДАТА 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок потпишан од одговорно лице на понудувачот на 
адреса: Подружница РЕК „Осломеј" - Осломеј (за ко-
мисија за јавни набавки). 
5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната 
документација: 
- Документ за бонитет од носителот на платниот про-
мет, 
- Доказ за техничка способност во согласност со член 
23 од Законот-
- Доказ дека подносителот не е под стечај, односно не е 
во процес на ликвидација, 
- Доказ дека према понудувачот нема изречено безбед-
носна мерка „забрана на вршење на дејност". 
5.3. Рок на доставување на понудата - најдоцна до денот 
и часот на отворање. 

5.4. Понудата и придружната документација се доставу-
ваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за 
јавни набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98). 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени во согласност со барањата на 
отворениот повик, односно во согласност со Законот за 
јавни набавки, не ќе бидат разгледувани. 
6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда. 
6.3. Дополнителни објаснувања можат да се добијат на 
телефон 095/258-886, при Подружница РЕК „Осломеј -
Осломеј". 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на Јавното претпријатие „Елек-
тростопанство на Македонија" - Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-85/99 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ ЗА НАБАВКА НА П>О КАБЛИ СПОРЕД 

ПРИЛОЖЕНАТА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувачот на Отворениот повик е ЈП „Електро-
стопанство на Македонка" со седиште во Скопје, на 
ул. „11 Октомври" бр. 9, за потребите на Електроди-
стрибуциите: Скопје, Битола и Штип. 
1.2. Предмет на набавката се 1РО кабли според след-
ните пресеци и должини: 
1.2.1.1РО13 АЈЅ 3x150 шш2,10 ку 10.000 ш 
1.2.1.1РО 13 3x240 шш2,10 ку 8.000ш 
Од тоа од позиција 1.2.1. - 8.000 м се за Штип, а 2.000 м 
за Битола, а од позиција 1.2.2. за Скопје. 
1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со С>творен 
повик, согласно Законот за јавни набавки, односно со 
отворање на понудите на лице место. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на производи-
телот на каблите. 
2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, 
како и вкупната цена на целата набавка, со сите да-
вачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавни 
набавки - ако набавката е од странство, на паритет 
(нагласено во понудата) ДДП магацин, во ДЕМ, со по-
себно искажан данок на вкупната вредност на стоката. 
2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање и 
тоа само еден начин на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 
каблите. 
2.6. Карактеристиките на каблите што понудувачот ги 
нуди во понудата треба да се во согласност со стандар-
дите на Р. Македонка и со меѓународните стандарди 
кои се прифатени во Р. Македонија. 
2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 
обем на набавката. 
2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудата и придружната документација од стран-
ските понудувачи мора да биде преведена на македон-
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ски јазик, да биде оригинална или заверена копија, 
верна на оригиналот. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да достави доказ за финансиска 
и економска способност, согласно член 22 од Законот 
за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да до-
стават документ за бонитет, кој го издава институци-
јата за платен промет, а странските понудувачи, со-
гласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 
Документот за бонитет треба да е оригинален или заве-
рена кош^а верна на оригиналот. 
3.2. 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 јавни набавки. 
3.3. Претставниците на понудувачот треба да достават 
писмено овластување за учество на отворениот повик, 
согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 
3.4. Понудата треба да содржи референца листа на 
производителот. 

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 
4.1. Цена на чинење 60 
4.2. Рок на испорака 20 
4.3. Начин на плаќање 20 

Бројот на поените ќе се делат на бројот на понудува-
чите, при што наведените поени се максимални за осво-
ено прво место по секој критериум. 

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на отворање на понудите 
5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македо-
нија" (Комисија за јавни набавки) ул. „11 Октомври" 
бр. 9, 91000 Скопје. 
5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
23.09.1999 г. во 11 часот, во салата за состаноци во 
подрумот на Административната зграда на ЈП ЕСМ на 
ул. „11 Октомври" бр. 9, Скопје. 
5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок, оние кои немаат целокупна документација, 
како и оние кои не се изработени според барањата на 
овој отворен повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2408/330 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за 
одбрана ул. „Орце Николов" бб Скопје 

2. Предмет на набавката 

2.1. Свежо овошје и зеленчук, леб, бурек, крофни, 
еклери, млеко свежо и јогурт, за потребите на 

гарнизон Кичево - (видови и колични наведени во 
Список бр. 1.). 

2.2. Списокот бр. 1 со одредените количини и други 
потребни елементи може да се види и подигне во 
Министерството за одбрана - ул „50 Дивизија" бр. 
22 Скопје, во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, 
соба бр, 8 или кај одговорното лице од Одделени-
ето за интендантско обезбедување во просториите 
на гарнизонот Кичево. 

2.3. Можност за поделба на набавката. 

3. Содржина на понудата 
- цена (со пресметан данок на промет), 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет, 
- за свежото овошје и зеленчук рабат на утврдена 
пазарна цена. 

4. Придружна документација 

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 
следната придружна документација во оригинални при-
мероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот-«а платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет (..Службен весник на РМ" бр. 
32/98), 

- изјава дека понудувачот.^ р•лод стечај и во процес 
на ликвидација, потпишана и заверена од одговорното 
лице на понудувачот, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност -
забрана за вршење на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производство -
испорака на бараните производи. 

5. Доставување на понудата 

- Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок и потпишана од овластено лице на понудувачот. 

- Претставниците на понудувачот на денот на јав-
ното отворање се должни на комисијата за јавни на-
бавки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворање. 

- Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт кој не смее да содржи ни-
каква ознака освен ознака „не отворај" и бројот на 
Отворениот повик. Во затворениот коверт треба да 
има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја 
содржи понудата и носи ознака „понуда", а другиот 
внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи 
ознака „документација" и точната адреса на понудува-
чот. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице место 
на денот во времето пред почетокот на јавното отво-
рање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6. Критериум за избор на најповолен добавувач: 

- квалитет, 
- цена, 
- начин и услови на плаќање, 
- техничко-технолошки можности за производство -

испорака, 
- за свежото овошје и зеленчук, рабат на утврдена 

пазарна цена. 
Јавното отворање на понудите во присуство на пону-

дувачите ќе се изврши на ден 27.09.1999 година со поче-
ток во 11,00 часот во просториите на гарнизонот Ки-
чево. 
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Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 
кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 0917239-119. 

Министерство за одбрана 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК Бр. 16-2408/341 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 

1. Нарачател на отворениот повик е Министерството за 
одбрана ул. „Орце Николов" бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката 

2.1. Свежо овошје и зеленчук, леб, бурек, јогурт, месо 
свежо (јагнешко, свинско и јунешко) за потребите 
на гарнизон Гевгелија, - (видови и количини наве-
дени во Список бр. 1.) 

2.2. Списокот бр. 1 со одредени количини и други по-
требни елементи може да се види и подигне во 
Министерството за одбрана - ул. „50 Дивизија" бр. 
22 Скопје, во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, 
соба бр. 8 или кај одговорното лице од Одделени-
ето за интендантско обезбедување во просториите 
на гарнизонот Гевгелија. 

2.3. Можност за поделба на набавката. 

3. Содржина на понудата 
- цена (со пресметан данок на промет), 
- начин и услови на плаќање, 
- квалитет, 
- за свежото овошје и зеленчукот рабат на утврдена 
пазарна цена. 

4. Придружна докуметација 

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 
следната придружна документација во оригинални при-
мероци или заверени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет („Службен весник на РМ" бр. 
32/98), 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишана и заверен од одговорното 
лице на понудувачот, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност -
забрана за вршење на дејност, 

- техн ичко -технолошки можности за производство - -
испорака на бараните производи. 

5. Доставување на понудата 

- Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок и потпишана од овластено лице на понудувачот. 

- Претставниците на понудувачот на денот на јав-
ното отворање се должни на комисијата за јавни на-
бавки да и предадат писмено овластување за учество на 
јавното отворана. 

- Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт кој не смее да содржи ни-
каква ознака освен ознака „не отворај" и бројот на 
Отворениот повик. Во затворениот коверт треба •да 

има уште два коверта. Едниот внатрешен коверт ја 
содржи понудата и носи ознака „понуда", а другиот 
внатрешен коверт ја содржи документацијата и содржи 
ознака „документација" и точната адреса на понудува-
чот. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице место 
на денот во времето пред почетокот на јавното отво-
рање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

6. Критериум за избор на најповолен добавувач: 
- квалитет, 
- цена, 
- начин и услови на плаќање, 
- техничко-технолошки можности за производство-

испорака, 
- за свежото овошје и зеленчук, рабат на утврдена 

пазарна цена. 
Јавното отворање на понудите во присуство на пону-

дувачите ќе се изврши на ден 24.09.1999 година со поче-
ток во 11.00 часот во просториите на гарнизонот Гевге-
лија. 

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и 
кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/239-119. 

Министерство за одбрана 

Врз основа на член 10, 14 и 16 З>аконот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки во ЈЗО Специјална детска бол-
ница Охрид, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
КРОВ НА ПОСТОЕЧКИТЕ РАМНИ ПОВРШИНИ 
НА ОБЈЕКТОТ НА ЈЗО СПЕЦИЈАЛНА ДЕТСКА 

БОЛНИЦА - О Х Р И Д 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ: 

1.1. Нарачател на набавката е ЈЗО Специјална детска 
болница, нас. „Свети Стефан", Охрид. 

1.2. Предмет на набавката е изградба на кров на посто-
ечките рамни површини на објектот на ЈЗО Специ-
јална детска болница - Охрид. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни, правни и физички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со Законот за јавни набавки со отворен по-
вик. 

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

2.1. Тендерската документација односно техничката 
спецификација на работите може да се подигне во 
ЈЗО Специјална детска болница - Охрид, секој ра-
ботен ден од 7 до 14 часот во време на траењето на 
јавниот повик. 

2.2. При подигањето на тендерската документација, за-
интересираниот понудувач треба да уплати 500,00 
денари неповратни средства на жиро сметка бр. 
41000-603-1947, единствен даночен број 
4020995100792, банкарски депозитор Охридска 
Банка АД Охрид, или во благајната на ЈЗО Специ-
јална детска болница - Охрид. 

2.3. Изведениот проект е ставен на увид во Архивата 
на ЈЗО Специјална детска болница - Охрид, во 
време на траењето на јавниот повик, од 7 до 14 
часот. 
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3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА: 
3.1. Назив, адреса и седиште на понудувачот. 
3.2. Рок на испорака - завршување на работите. 
3.3. Крајна цена на чинење. 
3.4. Начин на плаќање. 

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
4.1. Извод од,регистрација на дејноста. 
4.2. Документ за бонитет од носителот на платен про-

мет, во оригинален примерок или фотокопија за-
верена кај нотар. 

4.3. Изјава од понудувачот дека не е под стечај, потпи-
шана од овластено лице на понудувачот. 

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 

5.1. Цена на чинење. 
5.2. Квалитет. 
5.3. Рок на изведување на работите. 
5.4. Начин на плаќање. 

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ: 
6.1. Рок на поднесување на понудите е 15 дена од денот 

-на објавувањето на повикот во весникот „Днев-
ник" и „Службен весник на РМ". 

6.2. Понудите се доставуваат на начин пропишан со 
одредбите на членовите 52, 53 и 54 од Законот за 
јавни набавки. 

7. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ: 
7.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи првиот 

нареден ден по истекот на рокот за доставување на 
понуди, за што понудувачите ќе бидат известени 
по телефон. 

7.2. Јавното отворање ќе биде во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите. 

8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ: 
8.1. Понудите кои не ќе бидат доставени до утврдениот 

рок, како и оние кои не се изработени според про-
позициите и условите утврдени со повикот и тен-
дерската документација не ќе бидат разгледувани. 

8.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

8.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон 096/21-907. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на ОУ „Гоце Делчев" - Тетово, објавува 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 1/99 

I НАБАВУВАЧ: 
- Основно училиште „Гоце Делчев" - Тетово, ул. „Иво 
Рибар Лола" бр. 96. 

II ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: 
- Прехранбени производи во годишно количество, и 
тоа: 

1. Леб т-500 од 0,600 кг 1800 парчиња 
2. Бурек 3420 тепеви 
3. Печива 108000 парчиња 
4. Брашно 100 кг. 
5. Говедско месо без коска 360 кг. 
6. Говедско мелено месо 150 кг. 
7. Пилешко месо (батак) 144 кг. 
8. Риба 100 кг. 
9. Шеќер 1800 кг. 

10. Масло за јадење (зејтин) 180 литри 
И . Ориз 50кг. 
12. Сирење 50 кг. 
13. Кашкавал 440 кг. 
14. Млеко 360 литри 
15. Јогурт 4320 литри 
16. Останати колонијални производи по потреба. 

III НАЧИН НА ИСПОРАКА: 
- Испораката на производите од т. 1 и 3 се врши секој 
ден, а на останатите производи по претходно доставена 
нарачка, а по потреба и непосредно подигнување. 

IV МОЖНОСТ ЗА ПОДЕЛБА НА НАБАВКАТА: 
- Доколку понудувачот не располага со сите производи, 
можна е и поделба на набавките согласно на асортима-
нот на стоките на понудувачот. 

V ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ: 
- Назив на понудувачот; 
- Поединечна цена; 
- Начин и услови на плаќање; 
- Рок на испорака; 
- Гаранција на квалитет. 

VI ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
- Придружната документација се доставува согласно 
чл. 43 од Законот за јавни набавки и содржи: извод од 
регистрацијата, документ за бонитет од носителот на 
платен промет и писмена изјава на понудувачот дека не 
е под стечај. 

VII РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-
НУДИТЕ: 
- Рок за доставување на понудите е 3 дена сметано од 
денот на објавување на барањето во дневниот печат. 
- Понудата се доставува во еден оригинален примерок 
кој треба да биде заверен и потпишан од страна на 
одговорното лице на понудувачот, на начин и постапка 
согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки. 
- Понудите се доставуваат на адреса: Основно учи-
лиште „Гоце Делчев", ул. „Иво Рибар Лола" бр. 96, 
Тетово. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на ОУ „Димо Хаџи Димов" -
Скопје објавува 

Б А Р А Њ Е 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 1/99 

1. Набавувач ОУ „Димо Хаџи Димов" - Скопје. 
2. Предмет на набавката е организирање исхрана на 
учениците за учебната 1999/2000 год. 
- како храна ќе се користат пекарски производи (бели 
печива) во количина што ќе се утврдува месечно према 
барањата на учениците. 
3. Понудата треба да содржи 
- назив на понудувачот 
- поединечна цена искажана во денари со данок на 
промет 
- начин и услови на плаќање 
- рокови на испорака 
4. Документите во согласност со чл. 43 од Законот за 
јавни набавки (извод од регистрацијата, документ за 
бонитет од Заводот за платен промет оригинал или 
заверена копија и писмена изјава на понудувачот дека 
не е под стечај потпишана од одговорно лице) 
5. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цената; квалитетот; начин на плаќање и рок на испо-
рака. 
6. Рок и начин на достава на понудите: 
- Рок за доставување на понудите е 8 дена од денот на 
објавувањето 
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- Понудите кои не ги содржат бараните податоци или ја 
немаат бараната документација и не се навреме доста-
вени, нема да бидат разгледани. 
Понудите и другата документација да се достават во 
согласност со член 53 од Законот за јавни набавки. 
- Понудите да се достават на адреса: ОУ „Димо Хаџи 
Димов" ул. „Ангел Динев" - бб Скопје. 
~ Отворањето на понудите ќе се врши без присуство на 
понудувачите. 

Комисија за јадени набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации" објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 160/99 
З А ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА 
ММ ТАБАНОВЦЕ~ФАЗА 2 - (С. Г. КОЈНАРЕ, 
ЧЕТИРЦЕ, ЌАРАБИЧАНЕ, СОПОТ И КОСТУР-

НИК) - КУМАНОВО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1 Ј . Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции" ~ Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно-земјани работи за полагање 
на телефонска кабелска мрежа на ММ Табановце-фаза 
2 - (с. Г. Којнаре, Четирце, Карабичане, Сопот и Ко-
стурник) - Куманово. 

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
(техничката спецификација). 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следното квантифицирање: 
- цена на набавката до 60% 
- начин на плаќање . . до 5 % 
- рок на извршување на работите до 5 % 
- техничка способност референци до 10 % 
- кадровска структура до 10% 
- техничка опременост до 10 % 

1.5. Рок за доставување на понудите е до 24-09-1999 
година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање х 
на понудите. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендерската документација односно техничката 
спецификација на работите може да се подигне во АД 
„Македонски Телекомуникации" - Дирекција, Скопје 
Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден 
од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата 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 исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за 
квалитетно работење: 
- референци - список на извршени работи (објекти) во 
последните три години, 
- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага и 
- кадровска структура - посочувана на технички лица 
задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3. 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 од Законот за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 
Горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечен и вкупна цена. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај" како и број на барањето. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружи ата до-
кументација и ја носи ознаката „документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда". 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
на архивата на АД „Македонски Телекомуникации" -
Дирекција, најдоцна до 24.09.1999 год. до 10 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
24.09.1999 година, во 10 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски Телекомуникации" Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
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предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации" објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 161/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА 

ММ КУКЛЕВИЦА И РАКЛИШ - РАДОВИШ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов" бб. 

1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно-земјани работи за полагање 
на телефонска кабелска мрежа на ММ Куклевица и 
Раклиш - Радовиш 

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
(техничката спецификација). 

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за 
квалитетно работење: 

- референци - список на извршени работи (објекти) 
во последните три години, 

- техничка опременост - опис на техничките по-
стројки и машини со кои располага и 

- кадровска структура - посочување на технички 
лица задолжени за во де н>е и контрола на работите. 
3.3. 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 од Законот за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 
Горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај" како и број на барањето. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката „документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда". 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
на архивата на АД „Македонски Телекомуникации" -
Дирекција, најдоцна до 24.09.1999 год. до 12 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
24.09.1999 година, во 12 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски Телекомуникации" Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапуваа на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112-003 или 070-200-332. 

Комисија за јавни набавки 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следното квантифицирање: 
- цена на набавката до 60% 
- начин на плаќање до 5 % 
- рок на извршување на работите до 5 % 
- техничка способност референци до 10 % 

- кадровска структура до 10% 
- техничка опременост до 10 % 

1.5. Рок за доставување на понудите е до 24.09.1999 
година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќана на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендерската документација односно техничката 
спецификација на работите може да се подигне во АД 
„Македонски Телекомуникации" - Дирекција, Скопје 
Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден 
од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања с неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 
2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III..СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
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Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации" објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 162/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА 

ММ ВРАТНИЦА - ТЕТОВО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции" - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов" б.б. 
1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно-земјани работи за полагање 
на телефонска кабелска мрежа на ММ Вратница - Те-
тово. 

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
(техничката спецификација). 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следното квантифицирање: 
- цена на набавката до 60% 
- начин на плаќање до 5 % 
~ рок на извршување на работите до 5 % 
- техничка способност . . . . .референци до 10 % 
- кадровска структура до 10 % 
- техничка опременост до 10 % 

1.5. Рок за доставување на понудите е до 24.09.1999 
година до 13 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендерската документација односно техничката 
спецификација на работите може да се подигне во АД 
„Македонски Телекомуникации" - Дирекција, Скопје 
Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден 
од 10 до 13 часот. 
2.2 Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро-сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 
2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седшитето на понудувачот. 
3.2 Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за 
квалитетно работење: 
- референци - список на извршени работи (објекти) во 
последните три години, 
- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага и 
- кадровска структура - посочувана на технички лица 
задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3. 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 од Законот за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 
Горенаведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 
IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај" како и број*на барањето. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката „документација". Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда". 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
на архивата на АД „Македонски Телекомуникации" -
Дирекција, најдоцна до 24.09.1999 год. до 13 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
24.09.1999 година, во 13 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски Телекомуникации" Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112-003 или 070-200-332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ" бр. 26/98) Комисијата за 
јавни набавки на 31.08.1999 година објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР.Ј.8/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА САНАЦИЈА> 
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТЕР-
МОТЕХНИЧКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ, УРЕДИ И ПО-
СТРОЈКИ ЗА ТЕРМИНАЛНАТА АЕРОДРОМСКА 
ЗГРАДА НА АЕРОДРОМОТ „СКОПЈЕ« - СКОПЈЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач на јавниот повик бр. 18/99, е Јавното прет-
пријатие за аеродормски услуги „Македонија" Скопје,, 
со седиште на ул. „Даме Груев" бр. 1, Скопје., 
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2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
санација, реконструкција и дополнување на термотех-
ничките инсталации, уреди и постројки за терминал-
ната аеродромска зграда на Аеродромот „Скопје" -
Скопје. 
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 
16 •од Законот за јавни набавки. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Тендерската документација со која располага набаву-
вачот се однесува на санација, реконструкција и допол-
нување на термотехничките инсталации, уреди и по-
стројки за терминалната аеродромска зграда на Аеро-
дромот „Скопје" - Скопје. 
2. Тендерската документација понудувачот на јавниот 
повик може да ја подигне во просториите на Архивата 
на ЈПАУ „Македонија" Скопје, на ул. „Даме Груев" бр. 
1, Скопје. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-
диштето на понудувачот. 
2. Обем и количина на набавката. 
3. Квалитет и стандард. 
4. Технички карактеристики на набавката. 
5. Цена на набавката и валута, на набавката како и 
начинот на плаќање. 
6. Рок и место на извршување на набавката. 
7. Гаранција. 
8. Рок и важност на понудата. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 

1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ската способност на понудувачот (преку документ за 
бонитет кој го издава институцијата за платен промет) 
согласно член 22,23 од Законот за јавни набавки како и 
извод од судска регистрација, изјава дека понудувачот 
не е под стечај како и доказ^ дека не е изречена мерка за 
забрана вршење на дејност! 
2. Критериуми за избор на најповолен понудувач, со-
гласно член 25 од Законот за јавни набавки и тоа: 
- Цена на набавката - 30 бода. 
- Рок на испорака - 30 бода. 
- Начин на плаќање - 20 бода. 
- Функционални карактеристики - 20 бода. 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДА 

1. Понудата се доставува согласно член 52,53,54 и 55 о д 
Законот за јавни набавки и истата се доставува во еде н 
оригинален примерок што треба да биде потпишан с>;ц 
страна на одговорно лице на понудувачот. 
2. Понудата и придружната документација се доставува 
во затворен коверт. На предната страна од ковертот, в о 
горниот лев агол требала биде назначено „не отворај" 
како и бројот на јавниот повик. Во средината на пликот 
да биде назначена адресата на набавувачот. Ковертот 
не смее да содржи никаква ознака со која би можел да 
се идентификува испраќачот - понудувачот. Во ковер-
тот треба да има уште два затворени коверти од, ЈКОЈ 
едниот ја содржи финансиската документација за едно 
со понудата и на неа стои ознака „Понуда", а до>дека 
другиот внатрешен коверт ја содржи техничката до»ку-
ментација.и носи назив „Документација" и точна адреса 
на испраќачот - понудувачот. 

3. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

VI. РОКОВИ 

1. Отворениот повик (поради забрзаната постапка) 
трае- 16 дена сметајќи го и денот на објавувањето во 
јав»ите гласила. 
2. Отворањето на понудите ќе се изврши 23-от ден од 
денот на објавувањето, сметајќи го и денот на објавува-
њето во јавни гласила, а доколку тој ден падне во нера-
бот«ен ден отворањето ќе се изврши во следниот рабо-
тен ден во 09.00 часот во просториите на ЈПАУ „Маке-
донија" Скопје - Сала за состаноци. 
3. Понудите што нема да бидат доставени во утврде-
нио»т рок и оние кои не се изработени според тендер-
ската документација, како и оние кои немаат доказ за 
финансискиот бониет (бонитет со мислење) нема да се 
разгледуваат. 
4. Понудувачот треба да достави банковна гаранција во 
ви сина од 10% . од вредноста на набавката согласно член 
5') од Законот за јавни набавки. 

Комисија за јавни набавки на 
ЈПАУ „Македонија" Скопје 

„Тобачна" Љубљана ДОО донесе 

О Д Л У К А 
З А УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА 
ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА 

ТОБАЧНА 
Ценовник на цигарите од палетата на Тобачна Љуб-

љана кои се произведуваат во Тутунски Комбинат 
„ Благоја Деспотовски Шовељ" - Скопје со важност од 

05.09.1999 година. 

Вид на цигари малопродажна цена (денари) 
Boss soft filters lights 33,00 

Цените се однесуваат за пакување од 20 цигари. 
Цената е со вкалкулиран данок на промет (акциза) 

од 40%. 

Тобачна Промет доо - Скопје 
Директор, 

м-р. Сашо Кожухаров, с.р. 

Врз основа на член 141 став 3 од Законот за вршење 
на нотарските работи („Службен весник на РМ" 59/96), 
Министерството за правда, распишува 

О Г Л А С 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ КАНДИДАТИ ЗАИНТЕРЕСИ-
РАНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИОТ ИСПИТ 

Секој заинтересиран кандидат треба да ги исполнува 
следните услови: 

- да е дипломиран правник и 
- да има работно искуство на правни работи нај-

малку пет години. 
Кандидатот е потребно да ги достави следните доку-

менти: 
- диплома за завршен Правен факултет; 
- уверение со кое ќе докаже дека има работно иску-

ство на правни работи намалку 5 години и тоа со опис и 
' попис според правилникот за систематизација на работ-
ните места; 

- уверение ако имаат положено правосуден испит; 
- молба со задолжителна административна такса од 

50 денари и во која читко ќе бидат наведени личните 
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генерални, адреса, број на телефон, број на лична 
карта и единствениот матичен број. 

На денот на одржувањето на писмениот дел ом испи-
тот, секој кандидат треба да достави уплатница во из -
нос од 3.000,00 денари на жиро сметка 40100-788-84 за 
полагање на нотарски испит на име на средства на Ми-
нистерството за правда - Скопје. 

Потребните документи (оригинал или оригинално 
заверено фотокопие) се поднесуваат во архиват а на 
Министерството за правда најдоцна 10 дена пред д енот 
на полагањето на испитот. 

Нотарскиот испит (писмениот дел) се закажува за: 

28.09.1999 година 
12.10.1999 година 
09.11.1999 година 
03.12.1999 година 

во 15,00 часот 
во 15,00 часот 
во 15,00 часот 
во 15,00 часот 

Испитот се одржува во просториите на Апелаци-
ониот суд во Скопје - голема сала. 

Министерството за правда ги известува кандидатите 
кои не покажале задоволителен резултат по еден пред-
мет, за денот на полагањето на поправниот испит ќе 
бидат дополнително известени. 

Кандидатите треба да се пријават за полагање на 
поправниот испит во рок од 30 дена, и по истекот на 
овој рок се закажува и датумот на полагањето на по-
правниот испит и треба да приложат уплатница на и з-
нос од 1.500 денари, уплатени на жиро сметка 40100-
788-84 за полагање на нотарски испит на име на сре д-
ства на Министерството за правда и даночен број н а 
Министерството за правда 4030990245525, депонент Н а-
родна банка на Република Македонија. 

Министерство за правда 

О Б Ј А В А 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот о^ 
добивка („Службен весник на Република Македонија'4 

бр. 80/93), Заводот за статистика на Република Македо -
нија го утврдува и објавува 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 

1999 ГОДИНА 

Движењето на цените на мало во Република Маке-
донија во периодот јули - август 1999 година, во однос 
на просечните цени на мало во првото полугодие од 
1999 година изнесува - 1,4%. 
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Светлана Антоновска, с.р. 
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