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

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

Петок, 2 февруари 2001 
Скопје 

Број 7 Год. LVII 

Аконтацијата за 2001 година изнесува 
7.800 денари. Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

206. 
Врз основа на член 91, став 1, алинеја 10 од Уста-

вот на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 52/91) и член 35 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
30.01.2001 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОСТОЈАНА МИСИЈА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈА-
ТА ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ И ИСХРАНА (ФАО) НА 
ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ - СО СЕДИШТЕ ВО РИМ 

Член 1 
Република Македонија отвора Постојана Мисија 

при Организацијата за земјоделие и исхрана (ФАО) 
на Обединетите Нации, со седиште во Рим - Републи-
ка Италија. 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни ра-

боти на Република Македонија да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 3 
Се задолжува Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство да ги обезбедува финан-
сиските средства за отворање и работа на Мисијата. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

4. Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 23-483/1 
30 јануари 2001 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-428/1 
30 јануари 2001 година 

Скопје 

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

207. 
Врз основа на член 3, a во врска со член 2, став 2 од 

Законот за сметање на времето ("Службен весник на 
Република Македонија" бр. 17/96 и 16/97), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 30. 
01. 2001 година, донесе 

О Д Л У К A 
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО 
И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО 

НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО 
ВО 2001 ГОДИНА 

1. Летното сметање на времето во 2001 година за-
почнува на 25 март во 02h 00min 00ѕ, така што со по-
местување за еден саат нанапред времето во 02h 00min 
00ѕ, се смета како 03h 00min 00ѕ. 

2. Летното сметање на времето во 2001 година се 
завршува на 28 октомври во 03h 00min 00ѕ, така што со 
поместување за еден саат наназад времето во 03h 
00min 00ѕ, се смета како 02h 00min 00ѕ. 

3. Саатот кој на 28 октомври 2001 година, поради 
поместувањето за еден саат наназад се појавува двапа-
ти помеѓу 02h 00min 00ѕ и 03h 00min 00ѕ се означува-пр-
виот пат како саат 2A, а вториот пат како саат 2б. 

208. 
Врз основа на член 68 од Законот за извршување 

на санкциите ("Службен весник на РМ" бр. 3/97 и 
23/99), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 12. 12. 2000 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА СТОПАНСКА ЕДИНИЦА 

НА ЗАТВОРОТ ТЕТОВО 

Член 1 
Во Казнено-поправната установа Затвор Тетово се 

основа Стопанска единица заради работа на осудени 
лица. 

Член 2 
Стопанската единица во правниот промет со трети 

лица ќе функционира како Друштво за производство, 
трговија и услуги "АРЕСТ-ДООЕЛ" експорт-импорт-
Тетово. 

Член 3 
Друштвото своето работење ќе го организира сог-

ласно Законот за трговските друштва. 

Член 4 
Основните почетни средства за функционирање на 

друштвото ќе се обезбедат согласно законските од-
редби. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 23-5368/1 
12 декември 2000 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

209. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува Зорица Кузмановска, од должнос-
та советник на директорот на Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македо-
нија. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 17-187/2 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

210. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

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

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

КРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 

1. Се разрешува Петар Петровски, од должноста 
потсекретар во Министерството за животна средина, 
поради спогодбен престанок на работниот однос. 

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

Бр. 17-212/2 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

211. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

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

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

СТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

1. За помошник на министерот за образование и 
наука се назначува м-р Татјана Гочкова - Стојановска, 
асистент на Филолошкиот факултет во Скопје. 

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

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

Бр. 17-241/2 Претседател на Владата 
16 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

212. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

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

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

ШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА КУЛТУРА 

1. Се разрешува Елиза Шулевска од должноста по-
мошник на министерот за култура. 

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

Бр. 17-244/2 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

213. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

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

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

ТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1. Се разрешува Светлана Угриновска, од дол-
жноста советник на министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

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

Бр. 17-298/2 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

214. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

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

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

ШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ПЕДАГОШКИОТ 
ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува д-р Глигор Сиваков, од должноста 
помошник на директорот на Педагошкиот завод на 
Македонија. 

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

Бр. 17-315/2 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

215. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За потсекретар во Владата на Република Маке-
донија се назначува Живко Бурнески, дипл. правник. 

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

Бр. 17-340/1 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

216. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕК-
ТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТ-

СКИ РАБОТИ 
1. За помошник на директорот на Државниот за-

вод за геодетски работи се назначува Зоран Бузлиев, 
геодетски инженер. 

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

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

Бр. 17-341/1 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

217. 
Врз основа на член 88 од Законот за државните 

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

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

СТЕРОТ ЗА ПРАВДА 
1. За помошник на министерот за правда се назна-

чува Жарко Камчев, досегашен директор на Заложни-
от регистар. 

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

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

Бр. 17-346/2 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

218. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23 јануари 2001 година, доне-
се 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ "МАКЕДО-
НИЈА" - СКОПЈЕ ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
1. За член на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за аеродромски услуги "Македонија" - Скоп-
је, од редот на вработените во претпријатието се име-
нува Томислав Тунтев, дипл. инж. за воздушен сообра-
ќај и транспорт, помошник директор за оперативни 
работи на Продружница "Аеродром" Охрид. 

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

Бр. 17-208/2 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

219. 
Врз основа на член 10 од Законот за уредување на 

односите меѓу новите единици на локалната самоупра-
ва и единиците на локалната самоуправа од кои произ-
легуваат ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/96), а во врска со член 2 од Одлуката за пре-
земање на вршењето на комуналните дејности во оп-
штините Македонски Брод, Самоков и Пласница 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
112/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА ЈП "КОМУНАЛЕЦ" - МАКЕДОНСКИ 

БРОД 
1. Илија Јакимоски се разрешува од должноста ди-

ректор на Јавното претпријатие "Комуналец" - Маке-
донски Брод. 

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

Бр. 17-299/2 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

220. 
Врз основа на член 10 од Законот за уредување на 

односите меѓу новите единици на локалната самоупра-
ва и единиците на локалната самоуправа од кои произ-
легуваат ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/96), а во врска со член 2 од Одлуката за пре-
земање на вршењето на комуналните дејности во оп-
штините Македонски Брод, Самоков и Пласница 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
112/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП "КОМУНА-

ЛЕЦ" - МАКЕДОНСКИ БРОД 
1. За директор на Јавното претпријатие "Комуна-

лец" - Македонски Брод се именува Славко Ѓуроски, 
машински инженер. 

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

Бр. 17-332/1 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

221. 
Врз основа на член 10 од Законот за уредување на 

односите меѓу новите единици на локалната самоупра-
ва и единиците на локалната самоуправа од кои произ-
легуваат ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/96), член 26 од Законот за јавните претприја-
тија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
38/96), а во врска со член 2 од Одлуката за преземање 
на вршењето на комуналните дејности во општините 
Македонски Брод, Самоков и Пласница ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 112/2000), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 23 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОН-
ТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РА-
БОТЕЊЕ НА ЈП "КОМУНАЛЕЦ" - МАКЕДОНСКИ 

БРОД 
1. За членови на Одборот за контрола на матери-

јално-финансиското работење на ЈП " Комуналец "-
Македонски Брод се именуваат: 
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- Павлина Георгиева, дипл. економист, 
- Жарко Златески, дипл. економист, 
- Љубица Михајлоска, дипл. економист, 
- Стојан Петрески, дипл. економист, 
- Живка Софрониоска, дипл. економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-334/1 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

222. 
Врз основа на член 10 од Законот за уредување на 

односите меѓу новите единици на локалната самоупра-
ва и единиците на локалната самоуправа од кои произ-
легуваат ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/96), а во врска со член 2 од Одлуката за пре-
земање на вршењето на комуналните дејности во оп-
штините Македонски Брод, Самоков и Пласница 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 
112/2000), Владата на Република Македонија, на сед-
ниц ата одржана на 23 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ЈП "КОМУНАЛЕЦ" - МАКЕДОНСКИ 
БРОД 

1. За членови на Управниот одбор на ЈП "Комуна-
лец"-Македонски Брод се именуваат: 

- Круме Атанасоски, машин-тех. во ФК "Сувенир"-
Самоков, 

- Шефкија Алиоски, од Пласница, 
- Божин Димоски, економски техничар, 
- Зоре Ѓорески, вработен во Министерството за 

образование и наука-ПЕ-Македонски Брод, 
- Зоран Новески, вработен во Министерството за 

транспорт и врски-ПЕ-Македонски Брод, 
- Зоран Стојаноски, наставник во ОУ "Св. Кли-

мент Охридски"-Македонски Брод, 
од редот на вработените во јавното претпријатие: 
- Анкица Крстеска, благајник, 
- Воислав Костадиноски, сметководител, 
- Стојан Танески, сметководител. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-333/1 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

223. 
Врз основа на член 10 од Законот за уредување на 

односите меѓу новите единици на локалната самоупра-
ва и единиците на локалната самоуправа од кои произ-
легуваат ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/96), а во врска со член 2 од Одлуката за пре-
земање на вршењето на комуналните дејности во оп-
штините Битола, Бач, Бистрица, Добрушево, Кукуре-
чани, Могила, Новаци, Старавина и Цапари ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 93/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 23 јануари 2001 година, донесе 

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

НА ЈКП "ВОДОВОД" - БИТОЛА 
1. Јанако Петровски се разрешува од должноста 

директор на ЈКП "Водовод"-Битола. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-335/2 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

224. 
Врз основа на член 10 од Законот за уредување на 

односите меѓу новите единици на локалната самоупра-
ва и единиците на локалната самоуправа од кои произ-
легуваат ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/96), а во врска со член 2 од Одлуката за пре-
земање на вршењето на комуналните дејности во оп-
штините Битола, Бач, Бистрица, Добрушево, Кукуре-
чани, Могила, Новаци, Старавина и Цапари ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 93/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 23 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈКП "ВОДОВОД" -

БИТОЛА 
1. За директор на Јавното комунално претпријатие 

"Водовод"-Битола се именува Зоран Илиоски, дипл. 
елек. инженер. 

2. Со ова решение престанува да важи Решението 
на Владата на Република Македонија бр. 17-5419/1 од 
21 ноември 2000 година ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 101/2000). 

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

Бр. 17-336/1 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

225. 
Врз основа на член 10 од Законот за уредување на 

односите меѓу новите единици на локалната самоупра-
ва и единиците на локалната самоуправа од кои произ-
легуваат ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/96), а во врска со член 2 од Одлуката за пре-
земање на вршењето на комуналните дејности во оп-
штините Битола, Бач, Бистрица, Добрушево, Кукуре-
чани, Могила, Новаци, Старавина и Цапари ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 93/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 23 јануари 2001 година, донесе 

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

НА ЈП "КОМУНАЛЕЦ" - БИТОЛА 
1. Никола Темелковски се разрешува од должнос-

та директор на Јавното претпријатие "Комуналец"-
Битола. 

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

Бр. 17-337/2 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

226. 
Врз основа на член 10 од Законот за уредување на 

односите меѓу новите единици на локалната самоупра-
ва и единиците на локалната самоуправа од кои произ-
легуваат ("Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 59/96), а во врска со член 2 од Одлуката за пре-
земање на вршењето на комуналните дејности во оп-
штините Битола, Бач, Бистрица, Добрушево, Кукуре-
чани, Могила, Новаци, Старавина и Цапари ("Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 93/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 23 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП "КОМУНАЛЕЦ" -

БИТОЛА 
1. За директор на Јавното претпријатие "Комуна-

лец"-Битола се именува Зоран Атанасовски, дипл. 
правник. 
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2. Со ова решение престанува да важи Решението 
на Владата на Република Македонија бр. 17-5420/1 од 
21 ноември 2000 година ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 101/2000). 

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

Бр. 17-338/1 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

227. 
Врз основа на член 10 од Законот за основање на јав-

но претпријатие Македонска радиодифузија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 6/98 и 98/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 23 јануари 2001 година, донесе 

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

ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА 

СКОПЈЕ 

1. За член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие Македонска радиодифузија - Скопје се име-
нува Точко Локвенец, дописник на весникот "Нова 
Македонија" од Прилеп. 

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

Бр. 17-355/1 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

228. 
Врз основа на член 126 од Законот за водите ("Служ-

бен весник на Република Македонија" бр. 4/98 и 19/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 23 јануари 2001 година, донесе 

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

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ 
ЗА ВОДИТЕ - СКОПЈЕ 

1. Ванчо Тацов се разрешува од должноста член на 
Управниот одбор на Фондот за водите - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Фондот за води-
те - Скопје се именува Добре Тренчевски, дипл. еко-
номист. 

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

Бр. 17-356/1 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

229. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈП ЗА НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС "ГА-МА" - СКОПЈЕ 

1. За член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за набавка, транспорт и дистрибуција на при-
роден гас "ТА-МА" - Скопје се именува Наум Симја-
новски, дипл. сообраќаен инженер, вработен во А. Д. 
"Транскоп" - Битола. 

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

Бр. 17-357/1 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

230. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 јануари 2001 година, донесе 

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

НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ 

1. За член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за просторни и урбанистички планови -
Скопје се именува Теофана Шимиќ Плетикоса, дипл. 
инж. арх. вработена во "Маврово проект" - Скопје. 

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

Бр. 17-358/1 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

231. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 јануари 2001 година, донесе 

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

НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ 
"МАКЕДОНСКИ ШУМИ" - СКОПЈЕ 

1. За член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за стопанисување со шуми "Македонски шу-
ми" - Скопје се именува Атанас Мечев, дипл. еконо-
мист, вработен во Д.О.О.Е.Л. "Шампион" Макпетрол. 

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

Бр. 17-359/1 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

232. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 

претпријатија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 23 јануари 2001 година, донесе 

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

НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ 
"МАКЕДОНСКА ПОШТА" - СКОПЈЕ 

1. За член на Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за поштенски сообраќај "Македонска пош-
та" - Скопје се именува Лепосава Китановска, дипл. 
економист, вработена во А. Д. "Фершпед" - Скопје. 

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

Бр. 17-360/1 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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233. 
Врз основа на член 128 став 1 и член 129 од Законот 

за банките и штедилниците ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 29/96 - Пречистен текст), а во вр-
ска со член 122 став 1 од Законот за банките ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 63/2000), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 23 
јануари 2001 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА САНАЦИЈА НА БАНКА - СКОПЈЕ 

1. За член на Управниот одбор на Агенцијата на 
Република Македонија за санација на банка - Скопје 
се именува Владо Нетков, дипл. економист, вработен 
во Д.О.О.Е.Л. "Модена" - Штип. 

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

Бр. 17-361/1 Претседател на Владата 
23 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

234. 
Врз основа на член 40 од Законот за енергетика 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 
47/97) и член 15 од Законот за изменување и допол-
нување на Законот за енергетика ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 98/2000), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
23.01.2001 година, донесе 

ТАРИФЕН СИСТЕМ 
ЗА ПРОДАЖБА НА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
Со овој тарифен систем за продажба на геотер-

мална енергија се утврдуваат тарифните елементи за 
пресметување на вредноста на геотермалната енерги-
ја што се состои од вредност на топлинската енергија 
содржана во геотермалната вода и вредност на гео-
термалната вода од која е одземена топлинската енер-
гија. 

Член 2 
Корисниците на геотермална енергија во завис-

ност од видот на користењето се делат на: 
а) корисници на топлинска енергија од геотермал-

ната вода; 
б) корисници на геотермална вода од која претход-

но е одземена топлинската енергија; 
в) корисници на топлинска енергија од геотермал-

нат а вода и геотермалната вода како вода. 
Член 3 

Тарифни елементи за испорака на геотермална 
енергија се: 

а) ангажиран проток; 
б) топлинска енергија содржана во геотермалната 

вода; 
в) геотермална вода од која е одземена топлинска-

та енергија. 
Член 4 

Вредноста за ангажираниот проток се утврдува врз 
основа на одобрениот проток со енергетска соглас-
ност. 

Член 5 
Вредноста за топлинската енергија и количината 

на геотермална вода се определува врз основа на пот-
рошената количина на геотермална вода во м3. 

Количината на потрошена геотермална вода се 
мери со мерач за проток на вода. 

За периодот на неисправност на мерачот, потро-
шувачката на геотермална вода се определува прес-
метковно. 

Пресметката се прави врз основа на ангажираниот 
проток, карактеристиките на геотермалниот систем, 
климатските услови и претходната месечна потрошу-
вачка. 

Член 6 
Тарифните ставови се определуваат според сезони 

и се делат на: 
а) Високи сезонски ставови 
б) Ниски сезонски ставови 
Високите сезонски ставови се применуваат во пе-

риодот од 1 октомври до 31 мај, а ниските сезонски 
ставови се применуваат во периодот од 1 јуни до 30 
септември. 

Односот помеѓу високите и ниските сезонски та-
рифни ставови се утврдува пропорционално со однос 
1,5:1. 

Член 7 
Учеството на вредноста на ангажираниот проток 

во вкупната вредност за енергија изнесува 30%. 

Член 8 
Количината на топлинската енергија содржана во 

еден м3 геотермална вода се утврдува при температура 
од 400С на излезот од инсталацијата на корисникот. 
Долната температурна граница може да се корегира 
во зависност од карактеристиките на конкретниот 
геотермален систем. 

Член 9 
Цената на геотермалната вода од која претходно е 

одземена топлинската енергија е еднаква со просечна-
та цена на технолошката вода или на водата од систе-
мите за наводнување во општината. 

Член 10 
Вкупната вредност на геотермалната вода која се 

користи целосно како енергија и количина на вода е 
збир од двете вредности утврдени согласно со Мето-
дологијата за формирање на цената на одделни видо-
ви енергија и цената на водата која се применува за 
водата од системот за наводнување во општината. 

Член 11 
Со денот на влегувањето во сила на овој тарифен 

систем за продажба на геотермалната енергија, прес-
танува да важи Тарифниот систем за продажба на 
геотермална енергија ("Сл. весник на Република Ма-
кедонија" бр. 41/90). 

Член 12 
Овој тарифен систем за продажба на геотермална 

енергија влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во " Службен весник на Република Македо-
нија". 

Бр. 23-430/1 Претседател на Владата 
30 јануари 2001 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

235. 
Врз основа на член 15 и член 17 став 1 од Законот 

за ветеринарното здравство ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 28/98), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИ-
ВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И РОКОВИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАРЕДЕНИТЕ МЕРКИ 

ВО 2001 ГОДИНА 

I 
Согласно одредбите на оваа наредба во 2001 годи-

на ќе се организираат и спроведуваат потребните мер-
ки за здравствена заштита на животните од заразни 
болести заради откривање, спречување, лекување и 
искоренување на заразните болести кај животните: 
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A. Особено опасни заразни болести 
1. Класична чума кај свињите 
B. Други заразни болести 
1) Беснило 
2) Бруцелоза 
3) Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 

кај јагнињата 
4) Туберкулоза 
5) Антракс 
6) Шушкавец 
7) Салмонелоза кај живината 
8) Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата 
9) Други болести кај животните. 
Мерки за сузбивање и искоренување на други за-

разни болести кај животните утврдени со Законот за 
ветеринарното здравство ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 28/98), ќе се преземат доколку 
тие се појават или постои опасност да се појават. 

II 
ЗАШТИТНА ВАКЦИНАЦИЈА 

1) Класична чума кај свињите 
Превентивната вакцинација против Класичната 

чума кај свињите, задолжително ќе се врши на целата 
територија на Република Македонија. 

Вакцинацијата на свињите ќе се врши еднократно 
во периодот од 1 март до 30 април, според упатството 
на производителот на вакцината. Животните кои во 
пропишаниот рок од овој став не ги исполнуваат усло-
вите за вакцинацијата, како и подмладокот што ќе се 
принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат ко-
га ќе ги исполнат пропишаните услови. 

За свињите кои не биле вакцинирани согласно од-
редбите од наредбата, а заболеле од Класична чума 
кај свињите, нема да биде исплатен надомест на ште-
тата. 

Заради сузбивање и искоренување на класичната 
чума кај свињите ќе се применуваат мерките пропи-
шани со Правилникот за мерките за сузбивање и иско-
ренување на класичната чума кај свињите ("Сл. лист 
на СФРЈ" бр. 6/88), кој со член 5 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Република Македонија 
е преземен како републички пропис. 

Трошоците за вакцинацијата против свинска чума 
ќе бидат на терет на Програмата за користење сред-
ства за здравствена заштита на животните во висина 
до 50%, согласно членот 82 од Законот за ветеринар-
ното здравство ("Сл. весник на РМ" бр. 28/98). 

2) Беснило 
Во 2001 година, кучињата и мачките постари од 2 

месеци мора да бидат вакцинирани против Беснило на 
целата територија на Република Македонија во перио-
дот од 15 јануари до 31 март 2001 година. 

Кучињата и мачките кои во текот на годината ќе 
достигнат старост од 2 месеци и кучиња и мачките кои 
се купени (без доказ дека се вакцинирани) во рок од 
14 дена мора да се вакцинираат. 

Врз кучињата и мачките кои не се вакцинирани ќе 
се применат одредбите од Законот за ветеринарното 
здравство и Правилникот за мерките за сузбивање и 
искоренување на беснилото кај животните ("Сл. лист 
на СФРЈ" бр. 39/88) кој со член 5 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Република Македонија 
е преземен како републички пропис. 

Трошоците за вакцинацијата против беснилото во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2001 година. 

3) Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 
кај јагнињата 

Во населените места каде во последните 5 години е 
утврдена ентеротоксемија на овците и заразен пролив 
на јагнињата, како и во населените места во кои оваа 
болест ќе биде дијагностицирана во текот на 2001 го-

дина ќе се изврши вакцинација на овците и јагниња со 
вакцини против ентеротоксемија кај овците и заразен 
пролив кај јагнињата. Вакцинацијата ќе се врши од 1 
октомври до 15 ноември 2001 година. 

Трошоците за вакцинацијата против Ентеротоксе-
мија кај овците и заразен пролив кај јагнињата ќе би-
дат на терет на Програмата за користење на средства-
та за здравствена заштита на животните во 2001 годи-
на во висина од 50%. 

4) Антракс 
Во сите дистрикт на Антраксот превентивна вак-

цинација на говедата, овците, козите и коњите против 
Антраксот ќе се изврши од 1 март до 31 мај 2001 годи-
на според упатството на производителот на вакцина-
та. 

Како дистрикт на Антраксот се подразбира под-
рачјето во кое во последните 20 години е востановен 
Антракс. 

Животните кои во пропишаниот рок од став 1 на 
оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, 
како и подмладокот што ќе се принови подоцна, до-
полнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат ус-
ловите пропишани од производителот на вакцината. 

Заради сузбивање и искоренување на Антраксот 
кај животните се применуваат мерките пропишани со 
Правилникот за мерките за сузбивање и искоренува-
ње на Антраксот кај животните ("Сл. лист на СФРЈ" 
бр. 39/88), кој со член 5 од Уставниот закон за спрове-
дување на Уставот на Република Македонија е 
преземен како републички пропис. 

Трошоците за вакцинацијата против Антраксот во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2001 година. 

5) Шушкавец 
Во сите дистрикт на Шушкавецот превентивна 

вакцинација на говедата ќе се изврши во период од 1 
март до 31 мај 2001 година според упатството на про-
изводителот на вакцината. 

Како дистрикт на Шушкавецот се подразбира под-
рачјето во кое во последните 5 години е востановена 
болеста. 

Во подрачјата кои се истовремено дистрикт на 
Антракс и на Шушкавец, вакцинацијата ќе се изврши 
со вакцина која обезбедува имунитет против двете бо-
лести. 

Заради сузбивањето и покренувањето на Шушка-
вецот ќе се применуваат мерките пропишани со чл. 2 
од Правилникот за начинот и постапката за презема-
ње мерки за спречување и отстранување на заразните 
болести ("Службен весник на СРМ" бр. 18/79). 

Трошоците за вакцинацијата против Шушкавецот 
во целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2001 година. 

III 
ДИЈАГНОСТИЧКИ И ДРУГИ ИСПИТУВАЊА 
1) Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата 
Заради докажување на отсутноста на болеста 

Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата, во 2001-
та година ќе се извршат следниве активности: 

а) Клиничко надгледување на автохтоните говеда 
постари од 24 месеци на симптоми на болеста. Задол-
жително ќе се испраќаат на лабораториска претрага 
главите од говедата кои покажале клинички знаци 
кои наведуваат на сомнеж на болеста; 

6) Клиничко надгледување на сите увезени говеда 
постари од 24 месеци на симптоми на болеста и задол-
жително испраќање на лабораториска претрага на 
главите од говедата кои покажале клинички знаци 
кои наведуваат на сомнеж на болеста; 

в) Ветеринарните инспектори согласно планот до-
биен од Управата за ветеринарство ќе испратат мос-
три за лабораториско испитување од закланите говеда 
постари од 24 месеци. 
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Земањето мостри и лабораториските претраги во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2001 година. 

2) Туберкулоза 
а) Говеда 
Во епизоотиолошките подрачја Велес и Неготино 

во периодот од 15 јануари до 15 март 2001 година ќе се 
изврши туберкулинизација на сите говеда постари од 
три месеци. 

Во стадата во кои во 2000 година била дијагности-
цирана Туберкулозата, ќе се изврши туберкулиниза-
ција на сите приплодни говеда постари од 3 месеци. 

Кај одгледувачите кои го ставаат млекото во про-
мет, ќе се изврши туберкулинизација кај говедата пос-
тари од 3 месеци. 

Во останатиот дел од епизоотиолошките единици, 
1/3 од населените места ќе бидат опфатени со тубер-
кулинизацијата која ќе биде извршена врз сите говеда 
постари од 3 месеци. 

Позитивните грла на Туберкулоза по комисиската 
проценка ќе бидат принудно заклани. 

Доколку се констатира Туберкулозата на линијата 
на колењето во кланицата, ветеринарниот инспектор 
ќе превземе мерки предвидени со закон-туберкулини-
зација на говедата во дворот од каде што потекнува 
туберкулозното заклано говедо. 

За обновување на матичното стадо можат да се ко-
ристат само говеда кои претходно биле туберкулини-
зирани и дале негативен резултат на Туберкулоза. 

Дијагностичкото испитување на Туберкулоза кај 
говедата ќе се врши во периодот од 1 септември до 31 
октомври 2001 година. 

Заради сузбивање и искоренување на Туберкуло-
зата кај говедата ќе се применуваат мерките пропи-
шани со Правилникот за мерките за сузбивање и иско-
ренување на Туберкулозата кај животните ("Сл. лист 
на СФРЈ" бр. 22/89), кој со член 5 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Република Македонија 
е преземен како републички пропис. 

Туберкулинизацијата на говедата во целост е на 
терет на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2001 година. 

б) Свињи 
Доколку се констатира Туберкулозата на линијата 

на колењето во кланицата, ветеринарниот инспектор 
ќе превземе епидемиолошко-епизоотиолошки мерки 
во тој двор. 

3) Бруцелоза 
а) Говеда 
Во населени места каде во 2000 година имало поја-

ва на Бруцелоза кај говедата, овците и козите, во 2001 
година ќе се вади крв од сите приплодни говеда. 

Во останатиот дел од епизоотиолошкото подрачје, 
каде во 2000 година немало појава на Бруцелоза во 1/3 
од населените места ќе се изврши серолошко испиту-
вање кое ќе биде извршено врз сите приплодни гове-
да. 

Докторите по ветеринарна медицина се должни 
при секое пометнување (абортус) на крави и јуници да 
достават крв за лабораториско испитување. 

Крв од говеда ќе се вади од 1 септември до 31 ок-
томври 2001 година. 

Вадењето на крв и лабораториските претраги во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2001 година. 

б) Овци и кози 
Заради сузбивање и искоренување на Бруцелозата 

кај овците и козите ќе се вршат серолошки испитува-
ња на сите овци и кози постари од 6 месеци. 

Сите овци и кози кои одат од зимско на летно на-
пасување и обратно, од едно во друго епизоотиолош-

ко подрачје мора да бидат испитани на Бруцелоза и да 
се со негативен резултат, што се докажува со уверени-
ето за здравствената состојба на животните. 

Животните кои во текот на годината не го напуш-
таат епизоотиолошкото подрачје ќе бидат еднократно 
испитани на бруцелоза. 

Вадењето на крв од овци и кози ќе се врши од 1 ап-
рил до 31 мај и од 1 септември до 15 октомври 2001 го-
дина. 

Вадењето на крв и лабораториските претраги се 
на терет на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2001 година. 

в) Свињи 
Во стадата каде што се одгледуваат приплодни 

свињи, еднаш годишно ќе се зема крв од сите приплод-
ни свињи што се испитуваат на Бруцелоза. Испитува-
њето се врши од 1 април до крајот на мај 2001 година. 

Крв од нерези кои се користат за производство на 
семе за вештачко осеменување и природен припуст се 
прегледува 2 пати годишно на Бруцелоза. Крв се зема 
и од сите приплодни грла (нерези и назимки) пред да 
бидат вклучени во приплод. 

Заради откривање, сузбивање и искоренување на 
Бруцелозата кај говедата, овците, козите, свињите и 
кучињата ќе се применуваат мерки пропишани со 
Правилникот за мерките за сузбивање и искоренува-
ње на бруцелозата кај говедата, овците и свињите 
("Сл. лист на СФРЈ" бр. 34/89), кој со член 5 од Устав-
ниот закон за спроведување на Уставот на Република 
Македонија е преземен како републички пропис. 

Вадењето на крв и лабораториските претраги во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2001 година. 

4) Други заразни болести 
Заради серолошки испитувања се зема крв од 

приплодни бикови, ОБНОВИ, прчеви, нерези и пастуви 
кои служат за производство на семе за вештачко осе-
менување која ќе биде испитана на следниве болести: 

- Лептоспироза, со негативен резултат; 
- Туберкулоза, со симултана туберкулинизација со 

бовин и авијарен туберкулин со негативен резултат; 
- Трихомонијаза, со негативен резултат; 
- ИБР/ИПВ, со негативен резултат; 
- Ензоотска леукоза кај говедата, со негативен ре-

зултат; 
- Бруцелоза, со негативен резултат; 
- Бовина вирусна дијареа, со негативен резултат. 
Вадењето на крв и лабораториските претраги се 

на терет на производителот на семе за вештачко осе-
менување. 

5) Салмонелоза кај живината 
Заради докажување на инфекција со салмонела кај 

домашната живина, од фармите со над 500 единки, за 
бактериолошко и серолошко испитување ќе се земаат 
крв, брисеви од клоаката и лешеви (од несилки и ед-
нодневни пилиња). Земањето мостри ќе се врши сог-
ласно планот добиен од Управата за ветеринарство. 
Доколку во јатото се утврди инфекција со салмонела 
(тифус кај живината) ќе се применуваат мерки според 
Правилникот за сузбивање на салмонелозни инфек-
ции кај живината ("Службен лист на СФРЈ" бр. 6/88). 

Вадењето на крв и лабораториските претраги се 
на терет на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2001 година. 

IV 
ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА 

И ДЕРАТИЗАЦИЈА 
Заради сузбивање и искоренување на заразна бо-

лест кај животните ветеринарното друштво ќе врши 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација во објекти-
те и дворовите за одгледување на животни. Дератиза-
цијата ќе се врши најмалку два пати во текот на годи-
ната. 
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V 
УРЕДУВАЊЕ НА НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА МЕРКИТЕ З А ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

Вакцините, лековите и помошните лековити сред-
ства за спроведување на мерките од Наредбата мора-
ат да бидат регистрирани во Република Македонија. 

Мострите што ќе се испраќаат на лабораториско 
испитување мора да бидат пропратени со записник од 
ветеринарниот инспектор. 

Товедата и овците кои подлежат на дијагностичко 
испитување треба да бидат обележани со ушни марки-
ци. 

VI 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Оваа наредба влегува во сила од денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 11-698/1 Министер, 
26 јануари 2001 година Марјан Горчев, с.р. 

Скопје 

236. 
Врз основа на член 83 став 4 од Законот за телеко-

муникациите ("Сл. весник на РМ" бр. 33/96, 17/98, 
22/98 и 28/2000), министерот за транспорт и врски, до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ЖИГОТ ЗА 
ЗАПЕЧАТУВАЊЕ НА РАБОТНИ ПРОСТОРИИ 
ИЛИ Т Е Л Е К О М У Н И К А Ц И С К И СРЕДСТВА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината и 

формата на жигот за запечатување на работните 
простории или на телекомуникациски средства. 

Член 2 
Жигот за запечатување на работните простории 

или на телекомуникациски средства има кружен об-
лик и на предната страна во горниот дел е аплициран 
грбот на Република Македонија, а под него се впиша-
ни во еден ред првите букви на Министерството за 
транспорт и врски - М.Т.В., а во вториот ред првите 
букви на Управата за телекомуникации - У.Т. како 
слика во огледало. 

Жигот од став 1 е изработен од метал, со пречник 
од 25мм, на кој е прицврстен на рачка со должина од 
75 мм. 

Член 3 
Отисокот на жигот ќе се втиснува на црвен восок. 

Член 4 
Обликот и содржината на жигот се дадени во При-

лог 1. кој е составен дел на овој правилник. 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Министер 
Бр. 02-676 за транспорт и врски, 

25 јануари 2001 година Љупчо Балковски, с.р. 
Скопје 

Прилог 1 

237. 
Врз основа на член 86 став 2 од Законот за телеко-

муникациите ("Сл. весник на РМ" бр. 33/96, 17/98, 22/98 
и 28/00), министерот за транспорт и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ 

ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот и на-

чинот на издавање на легитимацијата на инспекторот 
за телекомуникации. 

Член 2 
Легитимацијата на инспекторот за телекомуника-

ции се издава според образец број 1 кој е составен дел 
на овој правилник. 

Образецот на легитимацијата се печати на полу-
тврда бела хартија со димензии 100x70 мм. заштитена 
со пластична фолија. 

Член 3 
Образецот на легитимацијата на предната страна 

содржи: грб на Република Македонија, натпис "Репуб-
лика Македонија", "Министерство за транспорт и вр-
ски", "-Управа за телекомуникации-", "легитимација", 
"име и презиме на инспекторот", "Инспектор за теле-
комуникации", "место за фотографија" со димензии 
25x30 мм, "број на решението" со кое е назначен ин-
спекторот, "датум и место на издавање на легитима-
цијата", "потпис на директорот на Управата за телеко-
муникации" и печат на Управата за телекомуникации. 

Член 4 
На задната страна образецот на легитимацијата го со-

држи следниот извадок од Законот за телекомуникации: 
"Инспекцискиот надзор се врши според овластувања-

та од член 75 и 76 од Законот за телекомуникациите 
("Сл. весник на РМ" бр. 22/98 - пречистен текст и 28/00)". 

Под него е отпечатен текстот на член 77 од Законот 
за телекомуникациите. 

Член 5 
Легитимацијата има важност се додека лицето на кое 

му е издадена има службено својство на инспектор. 
Инспекторот ја враќа легитимацијата по престано-

кот на службеното својство на инспектор. 

Член 6 
Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот 

ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го 
известува директорот на Управата за телекомуникации. 

Директорот на Управата за телекомуникации во слу-
чај од став 1 на овој член издава нова легитимација. 

Член 7 
Легитимацијата се заменува со нова, кога поради 

дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и 
кога имателот на легитимацијата ќе ги промени лич-
ните податоци. 

Член 8 
Легитимацијата што се враќа или се заменува, се 

поништува. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

Бр. 02-677 Министер 
25 јануари 2001 година за транспорт и врски, 

Скопје Љупчо Балковски, с.р. 
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Образец бр.1 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

- УПРАВА ЗА ТЕЕЛЕКОМУНИКАЦИИ -

ЛЕГИТИМАЦИЈА 

ИНСПЕКТОР 
ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

место за 
фотографија 

Бр. на реш: 
Дата: ДИРЕКТОР 

Скопје 

М.П. 

/предна страна / 

Инспекцискиот надзор се врши според 
овластувањата од член 75 и 76 од За-
конот за телекомуникации ("Сл. весник 
на РМ" бр.,22/98-пречистен текст и 27/00) 

Член 77 од Законот за телекомуника-
ции: 
"Имателот и операторот на телекомуни-
кациските мрежи и средства, односно 
на радио станица е должен на инспек-
торот за телекомуникации да му обез-
беди влегување во просториите каде 
што е сместена телекомуникациската 
опрема и техничките средства, да му ги 
даде потребните известувања и доку-
ментација, како и на барање на инспек-
торот да ги достави потребните пода-
тоци и материјали заради вршење на 
инспекциски надзор" 

/ задна страна / 

Врз основа на член 8 од Законот за Републичкиот 
судски совет ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 80/92 и бр. 50/99), Републичкиот судски совет, 
на седницата одржана на 2 февруари 2001 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. На Рафаил Черепналкоски, член на Републички-
от судски совет, му престана должноста претседател 
на Републичкиот судски совет поради оставка. 

2. За претседател на Републичкиот судски совет се 
избира Јордан Дескоски, член на Републичкиот судски 
совет. 

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

Бр. 02-267/2 Републички судски совет 
2 февруари 2001 година Претседавач, 

Скопје д-р Кирил Чавдар, с.р. 

Одделението за кадровски и персонални работи во 
Владата на Република Македонија ја дава следната 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕК-
ТОР НА ЈВП "ВОДОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-

НИЈА" - СКОПЈЕ 

1. Во Решението за именување в.д. директор на 
ЈВП "Водостопанство на Македонија" - Скопје, обја-
вено во "Службен весник на Република Македонија" 
бр. 4/2001 наместо зборот "Мртиновски" треба да стои 
"Мартиноски" и наместо "помошник на директорот 
на ова јавно претпријатие" треба да стои: "раководи-
тел на Секторот за експлоатација на ХМС за наводну-
вање и одводнување". 

Бр. 17-6209/4 Од Владата 
1 февруари 2001 година на Република Македонија 

Скопје 

Огласен дел 
с у д с К И О Г л А с И 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд во Куманово е поведена парнична 

постапка по тужба на тужителот Брозд Емилија од 
Куманово, против тужениот Брозд Јосип од Марибор, 
а сега на привремена работа во Швајцарија, со 
непозната адреса, за развод на брак. Вредност на 
спорот неопределена. 

На тужениот Брозд Јосип од Марибор, сега на при-
времена работа во Швајцарија му се поставува за при-
времен застапник Валентина Лазарева адвокат од Ку-
маново да го застапува тужениот во постапката II. 
П.бр. 1142/00 се до правосилното окончување на 
постапката или до негово појавување во судот. 

Од Основниот суд во Куманово, II. П.бр. 1142/00. 
(1353) 

ОСНОВЕН СУД ВО КРАТОВО 
Пред Основниот суд Кратово се води парнична 

постапка за предавање на оставина по тужбата на 
тужителот Трајановски Станојко од Кратово, против 
тужените Милевска Благоротка, Милевски Делчо, 
Милевски Игор и Бошиќ Светлана од Кратово, сега 
со непознато место на живеење и престојување на 
привремена работа во Германија. 

На тужените Милевска Благоротка, Милевски 
Делчо, Милевски Игор и Бошиќ Светлана им се 
поставува привремен застапник Сузана Милевска 
адвокат од Пробиштип согласно член 78 став 2 точка 
4 од ЗПП. 

Привремениот застапник ги има сите права и дол-
жности на законски застапник се додека тужените или 



2 февруари 2001 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А Бр. 7 - Стр. 199 

нивни полномошници не се јават пред судот, односно 
додека органот за старателство не го извести 
Основниот суд дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Кратово, П.бр.24/2000. (1048) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар е заведена процесна 

постапка по тужбата на тужителот Леонард Дука, за 
развод на брак, против тужената Хатибе Дука, родена 
Зулфија со непозната адреса во Италија, вредност на 
спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужената Хатибе Дука родена 
Зулфија, да се јави во Основниот суд во Дебар, и да 
достави точна адреса или определи полномошник кој 
ќе ја застапува во постапката по овој предмет и тоа во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. 

По истекот на овој рок ако тужената не постапи 
по овој оглас на истата судот ќе и одреди привремен 
застапник преку ЦСР - Дебар. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 312/2000. (1311) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
П.Трег. бр. 41/2001 од 17.01.2001 година, во регистар-
ската влошка бр. 02036225?-4-09-000, ја запиша во тр-
говскиот регистар промената на членови на Одбор на 
директори на Акционерското Друштво за деловни и 
менаџмент и други консултантски услуги 
ТЕЛЕМАКЕДОНИЈА АД, бул. "Св. Климент 
Охридски" бр. 66-1/1, Скопје. 

Се брише: 
Др. Хано Хаусман - Извршен член на Одборот на 

директори, без ограничување на овластувањата. 
Се запишуваат: 
Клаус Хартманн - Извршен член на Одборот на 

директори, без ограничување на овластувањата. 
Истван Тотх - Извршен член на Одборот на дирек-

тори, без ограничување на овластувањата. 
Пречистениот текст гласи: 
Клаус Хартманн - Извршен член на Одборот на 

директори, без ограничување на овластувањата. 
Истван Тотх - Извршен член на Одборот на дирек-

тори, без ограничување на овластувањата. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 

41/2001. (1531) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4169/2000, во регистарската влошка бр. 
02030125?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Друштво за производство, 
услуги и трговија ШБА-КОМПАНИ Шукри ДООЕЛ 
увоз-извоз Тетово, ул. "Браќа Миладинови" бр. 62. 

Основач: Шукри Ибиши од Тетово, ул. "Браќа Ми-
ладинови" бр. 62. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 
01.24, 01.25, 01.30, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 
15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.21, 25.22, 25.23, 
25.24, 45.21, 45.31, 45.32, 45.33, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/2, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 
51.51, 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, 
52.42/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 
52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 74.40, 63.30, 74.84, надвореш-
на трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во прометот со стоки и услуги, прометно 
агенциски работи, консигнациона продажба, реек-
спорт, меѓународна шпедиција, меѓународен 
транспорт на патници и стока, малограничен промет 
со соседните земји. 

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

сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување: Шукри Ибиши -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4169/2000. (31780) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8379/98, во регистарската влошка бр. 
02007338?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Трговец поединец на Молеро Фарбар 
ВАКИДАНО ТП Скопје Серафимовски Спиро Љубе 
"Перо Наков" 24 б, Скопје. 

Дејности: 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45. 
Во правниот промет истапува во свое име и за 

своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот 
свој имот. 

Управител - Серафимовски Спиро Љубе. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

8379/98. (31891) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3823/2000, во регистарската влошка бр. 
02030114?-6-09-000, запиша во трговскиот регистар 
Кафитерија АМАДЕУС ТП Абдураими Рефик Бујар, 
Тетово, ул. "107" бр. 39. 

Основање на фирма трговец поединец од страна на 
лицето Абдураими Рефик Бујар од Тетово, ул. "107" 
бр. 39, со пријава од 22.05.2000. 

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51. 
Во правниот промет со трети лица фирмата иста-

пува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица одговара 
лично со целиот свој имот. 

Управител на фирмата е Абдураими Бујар - упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3823/2000. (31892) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2128/2000, во регистарската влошка бр. 
02029378?-7-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА БУЛ. 
"ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" Б.Б. - СКОПЈЕ. 

Јавно претпријатие Македонска радиотелевизија -
Скопје. 

Јавното претпријатие Македонска радиотелевизи-
ја - Скопје, е основано со Законот за основање на 
Јавно претпријатие Македонска радиотелевизија, 
донесен од Собранието на Република Македонија на 
седницата одржана на 27.01.1998 година под бр. 07-
320/1 објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 6/98. 

Дејност на претпријатието е 92.20. 
Во правниот промет со трети лица Јавното прет-

пријатие настапува во свое име и за своја сметка. 
Јавното претпријатие за преземените обврски во 
правниот промет со трети лица одговара со целиот 
свој имот. 

Љупчо Јакимоски, генерален директор на Маке-
донската радиотелевизија - без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2128/2000. (31893) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3814/2000, во регистарската влошка бр. 
02029315?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштво за трговија, туризам, маркетинг и услуги М-
А КОМПАНИ Душан ДООЕЛ експорт-импорт ул. 
"Иво Лола Рибар" бр. 59, локал 6, Скопје. 

Основање на Друштво за трговија, туризам, марке-
тинг и услуги М-А КОМПАНИ Душан ДООЕЛ ек-
спорт-импорт. Седиште на Друштвото е во Скопје на 
ул. "Иво Лола Рибар" бр. 59, локал бр. 6. 
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Основач е Илиевски Душан. 
Дејности: 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, 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, 51.32, 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, 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, 
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, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 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, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување и посредување во 
областа на прометот со стоки и услуги, консигнација, 
реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници 
во друмскиот сообраќај. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. 

Управител е Илиевски Душан од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

3814/2000. (31894) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4014/2000, во регистарската влошка бр. 
02029579?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето трговско друштво како ДОО на Трговско 
друштво за консалтинг и други услуги, посредување и 
застапување ДАМЈАНСКИ СЕНИОР и ЈУНИОР, 
ДОО, експорт-импорт Скопје, бул. "Октомвриска 
Револуција" бр. 8/3-7. 

Основачи: Иван Дамјански и Јане Дамјански од 
Скопје. 

Договор за основање бр. ТДР 01/1/00 од 15.05.2000 
година. 

Управител: Јане Дамјански, без ограничувања. 
Дејности: 01.12/1, 05.02, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 

15.89, 15.98/2, 17.54/2, 18.10, 19.30, 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, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 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, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 72.30, 72.60, 74.14, 
74.20/5, 74.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, туристичко посредување, 
застапување на странски физички и правни лица, ре-
експорт, комисиона продажба, консигнациона про-
дажба, меѓународна шпедиција, и транспорт, превоз 
на патници во меѓународниот сообраќај, угостителски 
и туристички услуги, извоз-увоз на стоки и услуги во 
малограничен промет со соседните земји: Грција, Ал-
банија, Србија и Бугарија). 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Застапување: Јане Дамјански. 
Овластени потписници: Иван Дамјански, Јане Дам-

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

4014/2000. (31896) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3879/2000, во регистарската влошка бр. 
02029321?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштво за производство, промет и 
услуги ИНТЕСА Миле ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Владимир Комаров" бр. 6/17. 

Дејности: 15.32, 15.33, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.43, 52.44, 52.46, 52.48, 52.47, 51.21, 51.22, 51.31, 51.45, 
51.47, 51.55, 51.70, 72.30, 72.60, 74.12, 74.82, 74.84. Над-
ворешнотрговски дејности: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
настанати во правниот промет со трети лица 
друштвото одговара со целиот свој имот. 

Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет 
друштвото го застапува Миле Андреески - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3879/2000. (31897) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3827/2000, во регистарската влошка бр. 
02029405?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ТД на Друштво за производство, 
трговија, превоз, застапништво и инженеринг 
ИНТЕРМАР Ванчо и Панагиотис ДОО експорт-
импорт Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 23/3-8. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.21, 01.22/1, 01.23, 34.10, 
34.20, 34.30, 35.41, 45.11, 45.12, 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, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 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, 63.30, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 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, 51.51, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 15.98/2, 20.10/1, 20.40, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.10, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.22, 65.12/3, 70.31, 52.72/1, 52.72/2, 15.81/1, 15.81/2, 
55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 63.40, 74.84, 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, заста-
пување и посредување во прометот на стоки и услуги, 
реекспорт, консигнациона продажба, малограничен 
промет со Албанија, Бугарија, Грција и СРЈ, комисио-
на продажба, меѓународен транспорт на стоки и пат-
ници во друмскиот сообраќај, туристички услуги, ме-
ѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на сто-
ки и патници во водниот сообраќај. 

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

Содружници: Стефанидис Панагиотис и Догазан-
ски Ванчо. Лице овластено за застапување и претста-
вување на друштвото во внатрешниот и 
надворешниот трговски промет е Догазански Ванчо -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
3827/2000. (31898) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12351/99, на регистарска влошка бр. 
02030932?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за тр-
говија на големо и мало и услуги АЛЕН Гани и други 
ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Кипарска" бр. 13/1. 

Гани Гани од Скопје, ул. "Кипарска" бр. 13/1, 
Скопје. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.31, 15.81, 15.91, 15.98, 18.10, 
20.40, 45.45, 51.22, 51.23, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.54, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 51.22, 52.24, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 74.12, 74.84, 93.05, надворешна 
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трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, малограничен про-
мет со соседните земји Грција, Албанија, Бугарија и 
СР Југославија, реекспорт. 

Во правниот промет истапува во свое име и за сво-
ја сметка, а за обврските одговара со целиот имот. Уп-
равител е Гани Гани. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12351/99. (30929) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15587/99, на регистарска влошка бр. 
02031214?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство и трговија ВЕТО 
КОМЕРЦ-Антонио ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Октом-
вриска Револуција" бр. Б4-1/12, Куманово. 

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 37.20, 50.10, 
50.20, 50.30, 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, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 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, 52.63, 55.11, 55.12, 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, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.34, 74.12, 74.13, 
74.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со Грција, Албанија, 
Бугарија и СР Југославија, привремен увоз односно 
извоз на стоки и опрема заради производство и давање 
услуги, меѓународен превоз на стока и патници, реек-
спорт, работи на меѓународна шпедиција, консигнаци-
она продажба, застапување и посредување во надво-
решнотрговскиот промет, туристички работи во 
странство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. За преземените обврски во правниот 
промет со трети лица друштвото одговара со целокуп-
ниот свој имот. Лице овластено за застапување во 
внатрешнниот и надворешнотрговскиот промет е Ан-
тонио Митковски-управител со неограничени овлас-
тувања. Основач на друштвото е Антонио Митковски 
од Куманово, како правно лице. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15587/99. (30930) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15575/99, на регистарска влошка бр. 
02031202?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги БОЛЕРО-КОМПАНИ Семи и други 
ДОО Скопје, ул. "Никола Петров" бр. 5/13. 

Содружници на друштвото се: Семи Џафер, Гоце 
Којчевски и Жанета Џафер. 

Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 
15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 20.10, 20.10/1, 
20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.22, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.50, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.22, 51.23, 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, 51.55, 
51.61, 51.62, 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, 52.44, 
52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.40, 74.83, 74.84, 92.33, 
92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, застапување и посредување, 
реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка и одговара со це-
лиот свој имот. Управител без ограничување е Семи 
Џафер. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15575/99. (30931) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15459/99, на регистарска влошка бр. 
02031794?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за производство, трговија и услуги ВОМ 
Војислав ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Рамиз 
Садику" бб. 

Единствен содружник на друштвото е Младеновиќ 
Војислав. 

Дејности: 15.11, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 
15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 
17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.22, 18.30, 20.10/1, 20.20, 
20.40, 20.51, 21.11, 21.12, 21.21, 22.22, 24.16, 24.52, 25.21, 
25.22, 25.24, 38.11, 28.62, 28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 29.71, 
31.62, 36.12, 35.42, 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, 51.22, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 
63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.40, 74.83, 74.84, 92.34, 
93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, меѓународен превоз на патници во друм-
скиот сообраќај, меѓународен превоз на стоки во 
друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, реек-
спорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка и одговара со це-
лиот свој имот. Управител без ограничување е Младе-
новиќ Војислав. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15459/99. (30932) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15027/99, на регистарска влошка бр. 
02031271?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги МИКАКОМ-95 Имер ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје, ул. "Тиквешанка" бр. 20. 

Единствен содружник на друштвото е Имер Исма-
ил од Скопје, ул. "Тиквешка" бр. 20. 

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.19, 51.21, 
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, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, меѓународен превоз на стоки 
во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на патни-
ци во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција, 
реекспорт. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка и одговара со це-
лиот свој имот. Управител без ограничување е Имер 
Исмаил. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15027/99. (30934) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10017/99, на регистарска влошка бр. 
02031109?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
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претворањето на Друштвото за превоз, шпедиција, 
промет и туризам ИНТРАК Роберт ДООЕЛ Скопје, 
ул. "Бранислав Нушиќ" бр. 4. 

Основач: Роберт Ваклински од Скопје, ул. "Бра-
нислав Нушиќ" бр. 4. 

Дејности: 60.20, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 63.30, 
63.40, 71.10, 71.21, 74.84, 63.12, 55.11, 55.12, 55.21/1, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 
50.30/3, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 
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, 52.45, 52.46, 52.48, 
52.50. Дејности во надворешнотрговскиот промет: над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, превоз 
на стоки и патници во меѓународниот друмски сообра-ќај. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со сите свои средства. Лице овластено 
за застапување на друштвото во внатрешното и надво-
решнотрговското работење е Роберт Ваклински-упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10017/99. (30935) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7059/99, на регистарска влошка бр. 
020276797-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Претпријатието за производство, 
монтажа и сервисирање пАНОМАТИК увоз-извоз 
ДОО Скопје, ул. "Скупи" бр. 3-а 40 во Друштво за 
производство, монтажа и сервисирање 
ПАНОМАТИК Лазар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 
"Скупи" бр. 3-а 40. 

Дејности на друштвото во внатрешниот промет се: 
31.10, 32.20, 32.10, 31.62, 33.30, 30.02, 33.10/1, 29.71, 
31.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 45.25, 45.31, 45.32, 
45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.23, 
60.24, 53.21, 71.10, 71.21, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 
52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.57, 
51.35, 51.56, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 55.40, 63.30, 63.40, 
33.20, 33.30, 52.74, 29.71, 29.72, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 
31.10, 31.20, 31.61, 74.40, 74.84, 74.13, 74.14, 74.20/2, 
74.20/3, 74.12. Дејности на друштвото во надворешно-
трговскиот промет се: надворешна трговија со прех-
ранбени производи, надворешна трговија со непрех-
ранбени производи, реекспорт, застапување на стран-
ски фирми и физички лица, изведување инвестициони 
работи во странство, посредување во надворешнотр-
говскиот промет, малограничен промет со Бугарија, 
Трција, Албанија и СР Југославија. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка. За обврските сторени во прав-
ниот промет друштвото одговара со сиот свој имот. 
Лице овластено за застапување на друштвото во внат-
решниот и надворешнотрговскиот промет е Кузмано-
ска Ирина-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7059/99. (30936) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12959/98, на регистарска влошка бр. 
020153707-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, промет и услуги ЈУНИТ Снежана ДООЕЛ Скоп-
је, ул. "Палмиро Тољати" бр. 182. 

Дејности: 28.40, 27.42, 28.63, 28.11, 28.12, 28.62, 28.72, 
25.21, 25.22, 36.63, 26.40, 26.66, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 
20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 17.21, 
17.22, 17.24, 17.25, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 

17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 25.11, 25.12, 15.61, 
15.81/1, 15.85, 15.32, 15.33, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 
18.81/2, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 36.40, 01.13/1, 01.11/1, 
01.11/2, 01.41/3, 02.01, 01.21, 01.23, 01.24, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 
52.62, 52.63, 63.40, 74.84, 50.10, 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, 51.12, 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, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 93.05, 65.12/3, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.14, 
74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 93.02, 93.04, 93.05, 50.20, 
52.74, 52.72/1, 52.72/2, 63.12, 74.40, 73.30, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, комисиона и консигнациона продажба, 
посредување и реекспорт, туристички услуги, меѓуна-
родна шпедиција. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12959/98. (30937) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10445/99, на регистарска влошка бр. 
020275587-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за сточарско 
производство, трговија и услуги АТРО-ТЕХНА Весел 
и др. ДОО увоз-извоз Богдево, Маврови Анови. 

Седиште: Богдево, Маврови Анови. Основачи: Ве-
сел Селмани од Богдево, Маврови Анови и Дамјан 
Петрески од Тостивар, ул. "Боге Велјановски" бр. 78. 

Дејности: 01.21, 01.22, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 
01.42, 02.01, 02.02, 15.51, 15.61, 15.71, 15.85, 14.11, 14.21, 
20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 50.10, 50.20, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 
51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.51, 51.41, 51.42/1, 51.38, 51.39, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.65, 
51.66, 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, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.12, 
55.21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 71.40, 74.13, 74.20/3, 
74.40, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 93.04, 93.05, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и зас-
тапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
консигнација. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Весел Селмани-управител со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10445/99. (30938) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15203/99, на регистарска влошка бр. 
02029246?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за промет, услуги и производство 
ЕЦЕВИТ КОМПАНИ ЕБ Еџевит ДООЕЛ експорт-
импорт Гостивар, ул. "Димитар Влахов" бр. 31. 

Фирмата на ТД гласи: Друштво за промет, услуги и 
производство ЕЦЕВИТ КОМПАНИ ЕБ Еџевит 
ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, ул. "Димитар Вла-
хов" бр. 31. Единствен содружник на друштвото е Еџе-
вит Сали од Гостивар, ул. "Димитар Влахов" бр. 31. 
Седиштето на ТД е во Гостивар, ул. "Димитар Вла-
хов" бр. 31. 

Дејности на ТД се: 01.11/1, 01.11/3, 01.11/2, 01.11/4, 
01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.30, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 02.02, 14.11, 14.12, 14.21, 
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15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 
15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.82/2, 15.82/1, 15.84, 
15.88, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 25.11, 25.22, 
25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 26.40, 26.52, 26.82/2, 27.51, 
27.53, 24.54, 28.12, 28.11, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 28.45, 31.50, 31.62, 32.10, 
33.10/2, 33.50, 35.12, 35.43, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 
36.22, 36.63, 4527.10, 27.21, 27.22, 01.11/1, 01.11/2, 45.11, 
45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.33, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
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, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 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, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 52.33, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 
55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 
61.10, 61.21, 63.21, 63.30, 65.12/3, 71.31, 71.10, 71.21, 
71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
72.60, 73.10/1, 73.10/2, 73.20/1, 73.20/2, 74.12, 74.13, 74.15, 
74.20/5, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 01.42, 
90.00, 92.33, 92.34, 93.01, 93.04, 93.05, 92.62, 60.22, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надвореш-
на трговија со непрехранбени производи, меѓународен 
транспорт на стоки, лица и шпедиција, туристички и 
угостителски услуги, реекспорт, посредување и заста-
пување во прометот со стоки и услуги, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југослави-
ја. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Управител и застап-
ник на ТД во надворешниот промет е Еџевит Сали-уп-
равител без ограничување во овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15203/99. (30939) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4478/99, на регистарска влошка бр. 
02021908?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето согласно ЗТД на Друштвото за произ-
водство, трговија и услуги АВТОКУЌА-
ФОЛСВАГЕН Сашко ДООЕЛ експорт-импорт ул. 
"Александар Мартулков" бр. 12-б, Скопје. 

Дејности: 34.30, 35.41, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 
63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 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, 52.63, 50.10, 50.30, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 55.30/1, 
55.30/2, 63.30, 50.20, 50.40/4, 52.74, 65.12/3, 71.40, 71.34, 
74.12, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.04, 
92.12. Надворешнотрговски промет: надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, посредување и застапу-
вање во прометот со стоки и услуги, малограничен 
промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ, услуги во 
меѓународниот друмски сообраќај и шпедиција, пре-
воз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, 
превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, 
реекспорт, продажба на странски стоки на консигна-
ција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. Лице овластено за зас-
тапување на друштвото во внатрешниот и надвореш-
нотрговскиот промет е Василев Сашко-управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
4478/99. (30940) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13039/99, на регистарска влошка бр. 
02027101?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие во Друштво за тран-
спорт, производство и трговија ЕУРО СИЛВО Зекир-
ја и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ДТЦ ЕСТАКАДА 
бул. "Едвард Кардељ" бр. 9, локал 35, Скопје. 

Усогласување со ЗТД фирма: Друштво за тран-
спорт, производство и трговија ЕУРО СИЛВО Зекир-
ја и др. ДОО увоз-извоз Скопје. Седиште: ДТЦ 
ЕСТАКАДА бул. "Едвард Кардељ" бр. 9, локал 35, 
Скопје. Содружници: Зекирја Сулејмани од с. Студе-
ничани, Скопје, државјанин на Р Македонија и Реша-
дујели Ибрахим од Истанбул, Усќудар Орнек мах. ул. 
"4" бр. 9, Р. Турција, државјанин на Р Турција. Друш-
твото се основа на неопределено време. 

Предмет на работење: 19.10, 15.32, 15.33, 15.51, 
15.98/2, 50.10, 50.20, 51.11, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 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, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 65.12/3, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сите свои средства. За управител со неог-
раничени овластувања, односно лице овластено за зас-
тапување на друштвото во вршење работи на надво-
решнотрговскиот промет со неограничени овластува-
ња, се именува Зекирја Сулејмани од с. Студеничани, 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
13039/99. (30941) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7352/99, на регистарска влошка бр. 
02025062?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги НАТИВА ДМ Мирко ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Ордан Пиперката" бр. 38. 

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.61, 15.71, 15.81, 
15.98, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 
55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 
74.84. 

Основач: Мирко Арсовски, Скопје, ул. "Ордан Пи-
перката" бр. 38. 

Во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица одговара со сиот свој 
имот. Лице овластено за застапување е Мирко Арсов-
ски-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
7352/99. (30942) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14965/99, на регистарска влошка бр. 
02027765?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за транспорт, 
шпедиција, промет и услуги КОН ТРАНС Трипунов-
ски Драган ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Владимир 
Комаров" бр. 7/12. 

Дејности што ќе ги обавува друштвото: 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 
51.47, 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, 
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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, 55.11, 55.12, 55.21, 55.30, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 
74.84. Надворешна трговија: надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, меѓународен транспорт на сто-
ки и шпедиција, реекспорт, комисиона продажба, кон-
сигнациона продажба. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во 
правниот промет со трети лица одговара со целиот 
свој имот. Единствен содружник на друштвото е Трп-
еновски Драган од Скопје, ул. "Владимир Комаров" 
бр. 7/12, кој истовремено е и управител на друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14965/99. (30943) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8348/99, на регистарска влошка бр. 
02029027?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производ-
ство, трговија и услуги ФОРЕКСИМ Бојан ДООЕЛ 
Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 22/44. 

Дејности: 28.61, 28.63, 28.71, 28.72, 28.75, 29.72, 31.62, 
31.20, 36.11, 36.12, 36.13, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.15, 
51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.74, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 63.12/3, 70.31, 
71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.20/3, 74.13, 
74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, надворешна трго-
вија со прехранбени производи, надворешна трговија 
со непрехранбени производи, консигнација, реек-
спорт, туристички услуги, посредување и застапување 
во прометот со стоки и услуги, компензациони рабо-
ти. 

Основач на друштвото е Бојан Јанев како 
единствен содружник. 

Друштвото во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
направени во правниот промет со трети лица друш-
твото одговара со сите свои средства. Лице овластено 
за застапување и претставување на друштвото во 
внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Бојан 
Јанев-управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
8348/99. (30944) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15698/99, на регистарска влошка бр. 
02032038?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД и промената на фирма на 
Претпријатието за производство, услуги и промет 
БАРСА-ЕЛЕКТРИК ЦО увоз-извоз Скопје, ул. "Ско-
евска" бр. 81а, Скопје во Друштво за инженеринд, ус-
луги и промет ЦЕНТАР ЗА ЕКО-ТЕХНОЛОГИИ 
Александар и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Скоев-
ска" бр. 81а. 

Друштвото е основано со договор за основање на 
друштво со ограничена одговорност на ден 20.12.1999 
година, а основачи се: Никола Стојановски од Скопје, 
бул. "АВНОЈ" бр. 46/1-5 и Александар Благоевски од 
Скопје, ул. "Скоевска" бр. 81а. 

Дејности: 28.11-производство на метални конс-
трукции и делови од конструкции, 29.13-производство 
на славини и вентили, 29.23-производство на разладна 
и вентилациска опрема, освен за домаќинство, 45.21-
подигање згради (високоградба) и изградба на објекти 
на високоградба, 51.54-трговија на големо со метална 
стока, цевки, уреди и опрема за центално греење, 

74.20-архитектонски и инженериски активности и со-
одветни технички совети, 74.20/2-проектирање, 
74.20/3-инженеринг. Работи во надворешнотрговскиот 
промет: надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи. 

Овластувања: Во правниот промет со трети лица 
друштвото настапува во свое име и за своја сметка. 
Вид и обем на одговорноста: За обврските сторени во 
правниот промет со трети лица друштвото одговара 
со целиот свој имот. Лице овластено за застапување 
на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговски-
от промет е Александар Благоевски-управител без ог-
раничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15698/99. (30945) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 15488/99, на регистарска влошка бр. 
02033920?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на СТД на Колонијал НАДА ТП На-
дежда Радован Мојсовска Скопје, ул. "Финска" бр. 56-
б. 

Назив: Колонијал НАДА ТП Надежда Радован 
Мојсовска Скопје. Седиште: ул. "Финска" бр. 56-б. Ос-
новач: Мојсовска Надежда од Скопје, ул. "Финска" бр. 
56-б. 

Дејности: 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 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, 74.12, 74.82. 

ТП во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските спрема тре-
ти лица ќе одговара со целиот свој имот и средства. 
Мојсовска Надежда-управител со неограничено ов-
ластување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
15488/99. (30946) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9187/99, на регистарска влошка бр. 
02024546?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за 
превоз и услуги ДАМАДУ Љупчо и Роса ДОО ек-
спорт-импорт Скопје, ул. "Панче Арсовски" бр. 70. 

Друштвото го основаат: Љупчо Петрушевски и Ро-
са Маневска. 

Шифри на дејност: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 52.11, 
52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.64, 51.70, 51.10, 51.30/1, 51.30/2, 51.40/1, 51.40/2, 
50.50, 15.51, 15.81/2, 15.82/2, 15.51/1, 55.30/1, 55.30/2, 
28.52, 93.02, 50.20, 63.40, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со неп-
рехранбени производи, шпедиција, посредување во ма-
лограничен промет со соседните држави, реекспорт, 
комисиона продажба, консигнациона продажба. 

ТД во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. ТД за обврските сторени 
во правниот промет со трети лица одговара со сиот 
свој имот. Љупчо Петрушевски-управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
9187/99. (30947) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 14030/99, на регистарска влошка бр. 
02031194?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие во Друштво за про-
ценки и книговодствени услуги А&А КОНСАЛТИНГ 
Јасминка ДООЕЛ Скопје, ТЦ БИСЕР бул. "Јане Сан-
дански" бр. 82, 2 кат, локал 10. 
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Усогласување согласно ЗТД од страна на содруж-
никот Јасминка Мишева од Скопје. Седиштето на 
друштвото е во Скопје, ТЦ БИСЕР бул. "Јане Сандан-
ски" бр. 82, 2 кат, локал 10. 

Дејности: 22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
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, 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, откуп 
на шумски плодови, добиток и живина, земјоделски 
производи, полжави, рептили, влекачи, 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, 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, 63.40, 65.12/3, 70.31, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 
74.82, 74.83, 74.84, 80.42, обука за работа со компјутер, 
92.34, интернет клуб, 93.05, 71.33, 71.34, 71.40. НТР: 
надворешна трговија со прехранбени производи, над-
ворешна трговија со непрехранбени производи, посре-
дување и застапување во прометот со стоки и услуги, 
малограничен промет со соседните земји, реекспорт, 
консигнација, меѓународна шпедиција. 

Друштвото во правниот промет со трети лица нас-
тапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за 
застапување и претставување на друштвото во внат-
решниот и надворешниот промет е Јасминка Мишева-
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
14030/99. (30948) 

"Во истото својство се запишуваат лицата 
Живковски Наум, Јаневски Милентија, Дамјановска 
Бистра, Ѓорѓевиќ Никола, Андоноски Методи и 
Чукузовска Виолета". 

Пасосите 3 и 4 остануваат непроменети. 

Од Редакцијата 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II.Рег. 
ЗГ.бр. 2/2001 од 18.01.2001 година во регистарот на зд-
руженија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се усвојува предлогот на здружение на граѓани 
"КРИЗЕН ЦЕНТАР - НАДЕЖ". 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Здружението на граѓани 
"КРИЗЕН ЦЕНТАР - НАДЕЖ" од Скопје, ул."Лазар 
Поп Трајков" бр. 24. 

Дејноста на здружението е: прибирање информа-
ции и податоци за случаите на насилството преку те-
лефон на доверба, вршење телефонски и друг вид 
консултации, прибирање, анализа и стручна оценка за 
сите аспекти на случаите на насилството (физичко, 
сексуално, ментално злоставување, отсуство на грижа, 
емоционално насилие и дрско однесување кон жените 
и децата) едукација, прифат, згрижување, пружање 
лекарска и стручна помош, соработка со домашни и 
меѓународни организациии и агенции. 

Со денот на запишувањето во Регистарот Здруже-
нието на граѓани "КРИЗЕН ЦЕНТАР -НАДЕЖ" од 
Скопје, се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1533) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12642/99, на регистарска влошка бр. 
02028379?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Промет на мало МИКИ и МИНИ Ончев Владимир 
Ѓорѓи ТП ул. "Коле Неделков" бр. 12. 

Фирмата гласи: Промет на мало МИКИ и МИНИ 
Ончев Владимир Ѓорѓи ТП. Седиштето е во Велес, ул. 
"Коле Неделков" бр. 12. Единствен содружник и упра-
вител е Ончев Ѓорѓи од Велес, ул. "Скопска" бр. 5. 

ТП во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските во правниот 
промет ТП одговара со сите свои средства. 

Дејности: 52.33-трговија на мало со козметички и 
тоалетни препарати, 52.41-трговија на мало со тек-
стил, 52.42-трговија на мало со облека, 52.43-трговија 
на мало со обувки и предмети од кожа. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
12642/99. (30949) 

И С П Р А В К А 

По извршеното срамнување од објавениот оглас на 
судската регистрација П.Трег. бр. 1191/00 од 29.12.2000 
година со назив Рудници и железарница 
ЕКОНОМИКА Акционерско друштво за трговија, 
финансиско посредување, изнајмување на имот и 
деловни активности Скопје ул. "16-та Македонска 
бригада" бр. 18, а објавен под бр. 604 во "Службен 
весник на Р Македонија" Скопје, бр. 6 од 31.01.2001 
година, со изворниот текст, Редакцијата на ЈП 
"Службен весник на РМ" ц.о., Скопје, ја дава следнава 
исправка: 

Во вториот пасос, ред четири после зборот "и" 
зборовите "Чукузовска Виолета" се бришат а наместо 
нив треба да стојат зборовите "Наум Живковски". 

После вториот пасос се додава нов пасос кој е 
испуштен и кој гласи: 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение 
I.Рег.ЗГ.бр. 1/2001 од 17.01.2001 година во Регистарот 

на здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се одобрува упис на Здружението на граѓани во 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации под 
името Младински центар за превенција и решавање на 
конфликти од Скопје, со седиште во Скопје, ул."Сер-
дарот" бр. 99, и со дејствување на територијата на Ре-
публика Македонија. 

Основните цели и задачи на здружението Младин-
ски центар за превенција и решавање на конфликти 
од Скопје е: развивање на демократските процеси во 
регионот, разрешување конфликти, борба против на-
силството, мултикултура, женски права, имплемента-
ција на фактот за стабилност во југоисточна Европа, 
меѓународна соработка, промоција на македонската 
култура и културите на националностите кои живеат 
во Република Македонија и разрешување на економ-
ските проблеми. 

Со денот на запишувањето на здружението Мла-
дински центар за превенција и решавање на конфлик-
ти - Скопје, здружението се стекнува со својство на 
правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (796) 

Основниот суд во Дебар со решение Згф.бр. 1/2001 
од 11.01.2001 година во судскиот регистар на Здруже-
нија на граѓани и фондации го запиша основањето на 
хуманитарното здружение "CRROSSROAD IN YOTH'S 
HEART" (раскрсница во младите срца) со седиште во 
Дебар, ул."В.Влаховиќ" бб. 

Целта на основањето на здружението е развивање-
то на хуманитарните активности и зголемување на ху-
манитарната свест кај граѓаните, елиминирањето на 
страдањата кај луѓето предизвикано од немаштија, 
војни, природни непогоди, организарање на програми 
за хуманитарна помош, помагање на социјално загро-
зени лица, особено деца, обезбедување на материјална 
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и социјална помош, развивање на толеранцијата поме-
ѓу младите со различна религија и национална припад-
ност, помагање на трауматизираните и хендикепира-
ните деца, активирање на младите за поголемо учест-
во во демократските процеси и други активности свр-
зани со хуманитарна дејност. 

Од Основниот суд во Дебар. (712) 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение I.Ст.бр. 195/00 од 05.12.2000 година е отворе-
на стечајна постапка над стечајниот должник Тргов-
ско друштво за кинематографија, трговија и услуги 
"М.К.М." Продукција Зора увоз-извоз ДООЕЛ Ско-
пје, бул."Октомвриска Револуција" бр. 8/1-1 и жиро 
сметка 40120-603-22433, и истата не се спроведува, па 
отворената стечајна постапка над должникот Тргов-
ско друштво за кинематографија, трговија и услуги 
"М.К.М." Продукција Зора увоз-извоз ДООЕЛ Ско-
пје, бул."Октомвриска Револуција" бр. 8/1-1 и жиро 
сметка 40120-603-22433, се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1263) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека ро-
чиштето за испитување на побарувањата на доверите-
лите и рочиштето на Собрание на доверители на кое 
врз основа на извештајот на стечајниот управник, до-
верителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на 
постапката - извештајно рочиште се закажува за 
05.02.2001 година, во 10.00 часот, барака 4, голема суд-
ница при овој суд, за отворен стечај над Кожарски 
комбинат "Тоце Делчев" АД Скопје. 

Се повикуваат сите доверители кои благовремено 
ги поднеле пријавите да се јават на закажанотото ро-
чиште. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Ш.44/00.(1264) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 
160/2000 година од 19.01.2001 година, отвори стечајна 
постапка према должникот Производно, трговско 
претпријатие "БУБРЕГ - ПРОМЕТ" увоз-извоз При-
леп П.О. запишан во регистарска влошка 1-18123 на 
Окружниот стопански суд во Битола со жиро сметка 
бр. 41110-601-34116 во Заводот за платен промет фи-
лијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува, поради немање на имот. 

Стечајната постапка се отвора поради неликвидно-
ст. 

Од Основниот суд во Прилеп. (1050) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 
167/2000 година од 28.12.2000 година, отвори стечајна 
постапка према должникот Друштво за трговија, про-
изводство и услуги "РОКСИ" Настоска Роза ДООЕЛ 
Прилеп запишан во регистарска влошка бр. 010094407 
-8-01-000 на Основниот суд во Битола со жиро сметка 
бр. 41100-601-48433 при Заводот за платен промет фи-
лијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спро-
ведува, но се заклучува. 

Стечајната постапка се отвора поради неликвидно-
ст. 

Од Основниот суд во Прилеп. (1051) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 36/2000 од 30.11.2000 година е отворена сте-
чајна постапка над должникот Претпријатие за произ-
водство, трговија и услуги на големо и мало "БЕЛО 

ЗЛАТО" извоз-увоз п.о. од Куманово, ул."Народна 
Револуција" бр. 141, со жиро сметка 40900-601-26266 
при ЗПП Филијала Куманово. 

За стечаен судија е определен Стојман Димковски 
член на стечајниот совет. 

За стечаен управник е именуван Драги Трпевски 
од Скопје, ул."Христо Чернопеев" бр. 1 а, тел. 177-
801,Скопје. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да 
ги пријават своите побарувања кај стечајниот управ-
ник. 

Се повикуваат доверителите кои имаат разлачни 
права на подвижни предмети и права на должникот 
како и доверителите кои имаат разлачни права на нед-
вижностите на должникот што не се запишани во јав-
ните книги (Катастарот) во рок од 15 дена да ги прија-
ват своите побарувања кај стечајниот управник. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да ги намират без одлагање на стечајниот уп-
равник. 

Се закажува рочиште на собир на доверители (ис-
питно рочиште) за испитување и утврдување на прија-
вените побарувања и рочиште на собрание на довери-
телите на кое врз основа на извештајот на стечајниот 
управник доверителите ќе одлучат за натамошниот 
тек на постапката (извештајно рочиште) кое ќе се 
одржи на 27.12.2000 година во 12.00 часот. 

Истакнато на огласната табла на судот на 
05.12.2000 година. 

Од Основниот суд во Куманово. (1443) 

Основниот суд во Куманово објавува дека со реше-
ние Ст.бр. 35/2000 од 30.11.2000 година е отворена сте-
чајна постапка над Претпријатието за производство, 
трговија и услуги "СТАРТЕР -ТРАНС" ЦО Кумано-
во, ул."Ајдучка Чешма" бр. 156 и жиро сметка 40900-
601-49194 при ЗПП Филијала Куманово. 

Со истото решение е заклучена стечајаната пос-
тапка над должникот Претпријатието за производст-
во, трговија и услуги "СТАРТЕР -ТРАНС" ЦО Кума-
ново, ул."Ајдучка Чешма" бр. 156 и жиро сметка 
40900-601-49194 при ЗПП Филијала Куманово. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при Основ-
ниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Куманово. (1442) 

Л И К В И Д А Ц И И I 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд IЛ.бр. 1687/2000 од 16.11.2000 
година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, промет и 
услуги "МИСАЛ" ДОО Скопје, ул. "Васко 
Карангелески" бр. 25/51, од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-249215. 

За ликвидатор се определува лицето Илија 
Ристески од Скопје, ул."Волгоградска" бр. 4-3/4. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1195) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 711/99 од 22.07.1999 година, е 
отворете ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги 
"СКО-ВЕТ" Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 20, од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-360561. 

За ликвидатор се определува лицето Нестор 
Димовски од Скопје, ул."Франце Прешерн" бр. 4. 
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Се покануваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до ликвидаторот со пријава во два примерока со 
докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите 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. (1144) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I.Л.бр. 425/2000 од 19.10.2000 
година, е отворена ликивидациона постапка над 
должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна 
трговија "БОКО" ДОО увоз-извоз Скопје ТЦ 
Карпош локал 9 сек. 3, со жиро сметка 40120-601- 
381136. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро 
Митревски од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 109/3- 
34. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1080) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 860/2000 од 20.11.2000 
година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за трговија, транспорт и 
услуги "ГИ ТРАНС" д.о.о. експорт-импорт, Скопје 
ул."Гоце Делчев" бр. 86, н.Илинден, со жиро сметка 
40110-601-327031. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро 
Митревски од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 109/3-
34. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1082) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II.Л.бр. 758/2000 од 03.10.2000 
година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна 
трговија на големо и мало експорт-импорт 
"БЕЛУПО-КОМЕРЦ" ДОО Скопје ул."Варшавска" 
бр. 5/2-5, со жиро сметка 40120-601-80422. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро 
Митревски од Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 109/3-
34. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1081) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 959/99 од 30.11.1999 година, е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно, трговско претпријатие "ЛАДА-СТ" 
експорт-импорт, Гостивар, ул."Питарница" бр. 18, со 
жиро сметка 41510-601-27312. 

За ликвидатор се определува лицето Бибоски Јане, 
ул."Бранко Станоевиќ" бр. 6. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите 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. (1258) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1182/99 од 01.12.1999 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, транспорт, трговија и 
услуги "ГОНЕКС - ТРЕЈД" д.о.о. експорт-импорт, 
Гостивар, ул."Борис Кидрич" бр. 2, со жиро сметка 
41510-601-53617. 

За ликвидатор се определува лицето Нуфре 
Јовановски, ул."Васил Василески" бр. 10. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите 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. (1259) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 1124/99 од 11.11.1999 година, 
е отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги, производство и трговија на 
големо и мало "ТАРА КОМЕРЦ" експорт-импорт, 
Гостивар, ул. "Никола Парапунов" бр. 8-3/13, со жиро 
сметка 41510-601-58309. 

За ликвидатор се определува лицето Бибоски Јане, 
ул."Бранко Станоевиќ" бр. 6. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите 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. (1260) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 516/2000 од 03.07.2000 
година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, услуги и 
трговија "ВЕКОВ" д.о.о. експорт-импорт, Куманово, 
ул."Веселин Маслеша" бр. 52, со жиро сметка 40900-
601-46652. 

За ликвидатор се определува лицето Драги 
Трпевски, ул."Христо Чернопеев" бр. 1 а, Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 595/2000 од 02.10.2000 
година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие "БОГАТИНОВСКИ" ц.о. 
за внатрешна и надворешна трговија, Куманово, 
ул."Бајрам Шабани" бр. 22, со жиро сметка 40900-601-
3684. 

За ликвидатор се определува лицето Драги 
Трпевски, ул."Христо Чернопеев" бр. 1 а, Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1444) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 886/2000 од 05.12.2000 
година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, услуги и 
промет "ТСН - ЕЛПРОМ" д.о.о. со п.о. Скопје, 
Градски ѕид блок 4 локал 5.с. со жиро сметка 40100-
601-95885. 

За ликвидатор се определува лицето Наумовска 
Велика, бул."Јане Сандански" бр. 90/2-8, Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1441) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд I Л.бр. 841/2000 од 16.11.2000 
година, е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Претпријатие за производство, 
проектирање, изведба, заштита на материјални 
објекти и трговија на големо и мало "АНТИКОР -
СТИЛ" ДОО Скопје, ул."4-ти Јули" бр. 24, со жиро 
сметка 40120-601-390503. 

За ликвидатор се определува лицето Наумовска 
Велика, бул."Јане Сандански" бр. 90/2-8, Скопје. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1440) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд II Л.бр. 730/99 од 06.09.2000 
година, е завршена ликвидацијата над Претпријатието 
за производство, одржување и ремонт на лифтови 
"МОНИТОР ЛИФТОВИ" Ивица и други ДОО 
Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 74/45, и жиро сметка 
бр. 40100-601-397198, отоворена со решение на овој 
суд од 24.05.1999 година и претпријатието се брише од 
регистарот кој го води овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1421) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 159/00 од 
18.09.2000 година отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за трговија и услуги "МУГРА" увоз-извоз 
Лазар и Весна Митрови јтд - Струмица, ул. 
"Младинска" бр. 43-1/13 и истата поради немање на 
имот е заклучена. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1227) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 97/99 од 
15.03.2000 година отвори ликвидациона постапка над 
ДТП "СТОЛЕ-СТОЈАН" ДООЕЛ Струмица, 
ул."Братство Единство" бр. 45/15 и истата поради 
немање на имот е заклучена. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1228) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 99/00 од 
06.09.2000 година отвори ликвидациона постапка над 
Производно, трговско претпријатие во приватна 
сопственост "УНИТЕКС 94", Штип, ул. "Анте 
Банина" бр. 5/16 во Штип, и истата поради немање на 
имот е заклучена. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1229) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 93/99 од 
02.02.2000 година отвори ликвидациона постапка над 
Трговско друштво за производство, трговија, 
угостителство и услуги "ЦЕНТАР" Марика и Ѓорѓи 
ДОО увоз-извоз од Струмица, ул."Ванчо Китанов" бр. 
52 и истата поради немање на имот е заклучена. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1231) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 167/00 од 
06.12.2000 година отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"ЦВЕТ" увоз-извоз Делчево од 06.12.2000 година, и 
истата поради немање на имот е заклучена. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1232) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 203/00 
отвори ликвидациона постапка над Друштвото за 
трговија на големо и мало увоз-извоз "ТРАКОМ" јтд 
Радовиш, ул."Плачковичка" бр. 10, и истата поради 
немање на имот не се спроведува. 

Отворената ликвидациона постапка над 
должникот се заклучува. 

По правосилноста на решението должикот да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1233) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л. бр. 169/ 2000 е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Друштво за градежништво и трговија 
"ИЗГРАДБА" ДОО-Штип, ул. "Кирил Пејчиновиќ" 
бр. 10 во Штип, и истата поради немање на имот не се 
спроведува. 

Отворената ликвидациона постапка над 
должникот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1234) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л.бр 223/2000 е отворена ликвидациона постапка над 
должникот Друштво за угостителство и трговија "ЊУ 
ВИЛИЏ" ДОО-Штип, ул."Никола Карев" бр. 50/1, и 
истата поради немање на имот не се спроведува. 
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Отворената ликвидациона постапка над 
должникот се залкучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1235) 

Основниот суд во Штип со решение Л. бр. 237/2000 
година од 08.12.2000 година отвори ликвидациона 
постапка над Друштво за услуги и трговија "РЕМ-
НЕЏ", Марем Мутор и други ЈТД од Струмица, и 
истото поради немање на имот е заклучено. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1236) 

Основниот суд во Штип со решение Л. бр. 99/99 од 
24.11.2000 година отвори ликвидациона постапка над 
Претпријатието во приватна сопственост за 
производство услуги и трговија на големо и на мало 
увоз-извоз "АДЕКС-5" - Радовиш, и го распредели 
имотот во вкупна вредност од 87.020,00 денари на 
единствениот основач - содружник на Претпријатието 
Атанасов Костадин од Радовиш. 

Отворената ликвидациона постапка над 
должникот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1237) 

Основниот суд во Штип објавува дека со решение 
Л. бр. 139/2000 од 20. 07.2000 година отвори 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
во приватна сопственост "САФИР"од Струмица и 
истата не се спроведува. 

Отворената ликвидациона постапка над 
должникот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1238) 

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр.5/2001 
година од 19.01.2001 година отвори ликвидациона 
постапка над Друштвото за производство, трговија и 
услуги "ЕЛИТА" увоз-извоз ДООЕЛ, Струмица и 
истото поради немање на имот е заклучено. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистер што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1239) 

Основниот суд во Штип со решение Л. бр.7/2001 
година од 19.01.2001 година отвори ликвидациона 
постапка над Трговското претпријатие "ТЕКСТИЛ-
ТЕРЈД" п.о.Струмица и истото поради немање на 
имот е заклучено. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1240) 

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 25/99 од 
07. 11. 2000 година отвори ликвидациона постапка над 
Друштвото за производство, трговија, угостителство и 
услуги "КАМЕЛ" ДОО увоз-извоз Струмица, и го 
распредели имотот во вкупна вредност од 2.628.360,00 
денари според односот на номиналните износи на 
уделите помеѓу содружниците и тоа: на Димовска 

Хрисанда износ од 610.155,00 денари, на Танчев Боро 
износ од 657.090,00 денари, на Меркова Јулка износ од 
750.960,00 денари и на Костадинова Јанинка износ од 
610.155,00 денари. 

Отворената ликвидациона постапка над 
должникот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1230) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 229/00 од 
26.12.2000 година отвори ликвидациона постапка над 
Угостителско, трговско претпријатие на големо и 
мало увоз-извоз "ПРОЛЕТ" п.о. Штип, и истото 
поради немање на имот е заклучено. 

Отворената ликвидациона постапка над 
должникот се заклучува. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1461) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 247/00 од 
25.01.2001 година отвори ликвидациона постапка над 
Друштво за трговија и производство "ВАЈОЛЕТ" 
увоз-извоз ДООЕЛ с.Колешино бб, Ново село, 
Струмица, и истото поради немање на имот е 
заклучено. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1462) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 249/00 од 
15.01.2001 година отвори ликвидациона постапка над 
"ЗУС"ул."8-ми Септември", с.Радово, Струмица, и 
истото поради немање на имот е заклучено. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1463) 

Основниот суд во Штип со решение Л.бр. 219/00 од 
26.12.2001 година отвори ликвидациона постапка над 
Трговско претпријатие "ЖИКА - ПРОМЕТ" п.о. 
експорт-импорт с.Зубово, Струмица, и истото поради 
немање на имот е заклучено. 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од судскиот регистар што се води при 
Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (1464) 

Л И К В И Д А Ц И И II 
Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје, 

ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, тел. 171-599, запишан 
во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I -
Скопје, со решение П.трег. бр. 2779/2000 од 24.11.2000 
година објавува дека Друштвото за производство, 
трговија и услуги "САМА - КОМЕРЦ" Василе 
ДООЕЛ со број на жиро сметка 40110-601-120950 
отворена при ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци 
со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47588) 
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Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, 
бул."АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение I. 
П.трег. бр. 1782/2000 објавува дека Друштвото за 
производство, трговија и услуги "ОРБИТАЛ" Даме 
ДООЕЛ експорт-импорт со број на жиро сметка 
40100-601-434677 отворена при ЗПП Филијала Скопје 
е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци 
со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1033) 

Ликвидаторот Мирко Петрески од Скопје, 
бул."АВНОЈ" бр. 68/4, запишан во судскиот регистар 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение IV. 
П.трег. бр. 2282/2000 објавува дека Друштвото за 
производство, трговија, угостителство и услуги 
"ФАНИ КОМЕРЦ" Ирфан ДООЕЛ увоз-извоз со 
број на жиро сметка 40100-601-451255 отворена при 
ЗПП Филијала Скопје е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци 
со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната 
објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1032) 

Ликвидаторот Авни Бајрами од Куманово, 
ул. "Октомвриска Револуција" бр. 52/3, тел. 0901/413-
464 и 411-312, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. 
П.трег. бр. 2382/2000 објавува дека Друштвото за 
трговија, транспорт и туризам "ЈЕХОН" Џеват 
ДООЕЛ експорт-импорт с.Оризаре, Липково, со број 
на жиро сметка 40900-601-24006 отворена при ЗПП 
Филијала Куманово е во ликвидација. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци 
со докази, а најдоцна во рок од 45 дена од последната 
објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према друштвото во ликвидација во рок од 
15 дена, а најдоцна во рок од 45 дена од денот на 
објавувањето на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1022) 

Ликвидаторот Авни Бајрами од Куманово, 
ул. "Октомвриска Револуција" бр. 52/3, тел. 0901/413-
464 и 411-312, запишан во судскиот регистар при 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. 
П.трег. бр. 2381/2000 објавува дека Друштвото за 
производство, трговија, градежништво и услуги 
"КРОН" Исни ДООЕЛ с.Лопате, Куманово, со број на 
жиро сметка 40900-601-45585 отворена при ЗПП 
Филијала Куманово е во ликвидација. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 15 дена по 
денот на објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци 
со докази, а најдоцна во рок од 45 дена од последната 
објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према друштвото во ликвидација во рок од 
15 дена, а најдоцна во рок од 45 дена од денот на 
објавувањето на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1023) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение бр. 
3079/2000 од 19.01.2001 година на регистарска влошка 
02017015?-8-09-000 го запиша во трговскиот регистар 
на овој суд, запишувањето на ликвидатор и престанок 
со работа на Друштвото за туристичко посредување, 
угостителство, трговија и транспорт "КАЈЗЕР 
ТРЕИД" Изет ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, 
ул."Македонско Косовска Бригада" бр. 5/4. 

Запишување на ликвидатор Хајрадиновиќ Изет и 
престанок со работа на друштвото. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1315) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП 
бр. 722-6-12 нива од 3 класа на м.в."Вајвалез", во повр-
шина од 4033 м2, заведена во ПЛ бр. 523 за КО Градец 
сопственост на Јонузи Беќир Адиљ и Хавзи од с.Град-
ец за вкупна купопродажна цена од 450.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (990) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 13/37 идеа-
лен дел од КП бр. 1359/1-8-16 нива од 3 и 2 класа на 
м.в."Ливаде Пјак", во површина од 5880 м2, заведена 
во ПЛ бр. 1117 за КО Неготино сопственост на Нези-
ри Бајрам Сами од с.Неготино за вкупна купопродаж-
на цена од 200.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (991) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 50/327 иде-
ален дел или на л.м. 400 м2, КП бр. 23734/1-65-2 нива од 
1 класа на м.в."Карагач", целата во површина од 2617 
м2, заведена во ПЛ бр. 5194 за КО Гостивар, сопстве-
ност на Ибраими Ибраим Имер од Тетово за вкупна 
купопродажна цена од 700.000,00 денари. 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 
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Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (992) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 идеален 
дел од КП бр. 727-4-9 нива од 4 класа на м.в. "Сливиш-
те", во површина од 2840 м2, заведена во ПЛ бр. 675 за 
КО Балин Дол сопственост на Авмети Авмета Ќефли 
од с.Балин Дол за вкупна купопродажна цена од 
300.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (993) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП 
бр. 12/12 нива од 5 класа на м.в."Лаче", во површина 
од 4950 м2, заведена во ПЛ бр. 307 за КО Лакавица 
сопственост на Сулејмани Бешира Шабан и Сулејмани 
Бешира Сулејман двајцата од с.Лакавица за вкупна ку-
попродажна цена од 650.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (1011) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП 
бр. 44/99 нива од 3 класа на м.в."Соп", во површина од 
500 м2, заведена во ПЛ бр. 1101 за КО Бањица сопст-
веност на Адеми Тасим Мефајет, Имери Тасим 
Абдулади и Имери Тасим Шукри сите од с.Долна 
Бањица за вкупна купопродажна цена од 150.000,00 
денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (1012) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, за-
едничките сопственици и сопствениците на гранични-
те парцели со парцелата КП бр. 3210 неплодно во м.в. 
"Голиово" со површина од 914 м2, КО Мирковци, дека 
сопственикот на наведената парцела Вера Тодоровиќ, 
бул."Јане Сандански" бр. 64/1-1, ја продава наведената 
парцела по цена од 130,00 денари за м2. 

Доколку наведените лица сакаат да го користат 
првенственото право на купување предвидено во За-

конот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 
30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат 
купопродажната цена во нотарски депозит. Во спро-
тивно, продавачот ќе ја продадат на друг купувач. 

(567) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, за-
едничките сопственици и сопствениците на гранични-
те парцели со парцелата КП бр. 2447 неплодно во м.в. 
"Падина" со површина од 902 м2, КО Радишани, дека 
сопственикот на наведената парцела Алексовски Але-
ксандар, ул."Коце Металец" бр. 18/1-17, ја продава на-
ведената парцела по цена од 240,00 денари за м2. 

Доколку наведените лица сакаат да го користат 
првенственото право на купување предвидено во За-
конот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 
30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат 
купопродажната цена во нотарски депозит. Во спро-
тивно, продавачите ќе ја продадат на друг купувач. 

(811) 

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште 
во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, за-
едничките сопственици и сопствениците на гранични-
те парцели со парцелата КП бр. 714/1 нива 3 класа, во 
м.в."Село" КО Радишани, дека сопственикот на 3/170 
идеален дел од наведената парцела Вељанов Радомир, 
ул. "Ордан Чопела" бр. 144, Скопје, го продава делот 
од наведената парцела по цена од 260,00 денари за м2. 

Доколку наведените лица сакаат да го користат 
првенственото право на купување предвидено во За-
конот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 
30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат 
купопродажната цена во нотарски депозит. Во сп-
ротивно, продавачите ќе ја продадат на друг купувач. 

(1001) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Глишиќ, 
Кавадарци, КП бр. 492, дел 5, план 005, скица 003, м.в. 
"Краиште", култура - нива, класа 4, со вкупна повр-
шина од 1439 м2, во сопственост на Олга Еленова од 
Кавадарци, видно од ИЛ бр. 1264, за цена од 60.000,00 
денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (989) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Сирково, 
Кавадарци, КП бр. 1643, план 53, скица 534, м.в. "Ко-
пач", култура - нива, класа 4, со вкупна површина од 
338 м2, во сопственост на Борис Николовски од с.Сир-
ково, видно од ПЛ бр. 333, за цена од 12.600,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (994) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Бојан-
чиште, Кавадарци, КП бр. 5, план 337, скица 1, м.в. 
"Оградата", култура - нива, класа 5, со вкупна повр-
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шина од 4150 м2, и тоа 2075 м2, во сопственост на Мицо 
Илиев од с.Ваташа, видно од ПЛ бр. 43, за цена од 
10.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (1002) 

Се продава земјоделско земјиште нива во КО Ре-
сава, КП бр. 201, план 000, скица 000, м.в. "Корија", 
култура - лозје, класа 4, со вкупна површина од 3065 
м , сопственост на Андон Ризов од Кавадарци, видно 
од ИЛ бр. 498, издаден од РГУ одделение за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 96.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (1004) 

Се продава земјоделско земјиште нива во КО Ка-
вадарци, вон град, КП бр. 9087, план 19, скица 19, м.в. 
"Колачот", култура - лозје, класа 5, со вкупна повр-
шина од 1252 м2, сопственост на Атанасова Ристенка 
од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 2339, издаден од Држв-
ен завод за геодетски работи одделение за премер и 
катастар Кавадарци, за цена од 12.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (1005) 

Се продава земјоделско земјиште нива во КО Фа-
риш, КП бр. 725, дел 2, план 7, скица 21, м.в. "Леско-
вец", култура - лозје, класа 5, со вкупна површина од 
6094 м , сопственост на Горо Гелов од Прилеп, видно 
од ИЛ бр. 160, издаден од Државен завод за геодетски 
работи одделение за премер и катастар Кавадарци, за 
цена од 12.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (1006) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Марена, 
Кавадарци, КП бр. 1646, план 007, скица 008, м.в. "Гор-
ничката", култура - нива, класа 4, со вкупна површина 
од 2034 м2, во сопственост на Божин Пецов од с.Маре-
на, Кавадарци, видно од ИЛ бр. 30, за цена од 15.000,00 
денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со 
право на првенство на купување-сопственици, заедни-
чки сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-
ште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со дос-
тавување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен вес-
ник на Република Македонија". Во спротивно, го гу-
бат правото на првенство. (1013) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
697, на м.в. "Конјобара" нива 3 класа, во површина од 
8958 м2, опишана по ПЛ бр. 441 на КО Брвеница, соп-
ственост на Асани Хамит и Јкупи Самет од Тетово, ул. 
"Вардарска" бр. 59 и 44, за цена од 1.700.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тето-
во. (997) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
671, на м.в. "Напамтец" ливада од 6 класа, во површи-
на од 631 м2, КП бр. 672, на м.в. "Напамтец" нива од 5 
класа, во површина од 5611 м2, КП бр. 673, на м.в. "Ка-
пештец" нива од 5 класа, во површина од 732 м2, и КП 
бр. 674, на м.в. "Капештец" нива од 5 класа, во повр-
шина од 860 м2, сите опишани по ПЛ бр. 265 на КО Ли-
сец, сопственост на Шаини Осман Таир од с.Лисец, Те-
тово, за цена од 600.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тето-
во. (998) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 12/41 идеа-
лен дел (која одговара на 1100 м2) од КП бр. 1463 на 
м.в. "Папраница", нива 2 класа, во вкупна површина 
од 3764 м2, опишано по ПЛ бр. 1125 на КО Боговиње, 
за вкупна купопродажна цена од 85.000,00 денари, соп-
ственост на Реџепи Бејтула од с.Боговиње, Тетово. 

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

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

(1009) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3 идеален 
дел од КП бр. 568/3 на м.в. "Река", пасиште 4 класа, во 
вкупна површина од 3391 м2, и од КП бр. 632 на м.в. 
"Река", шума 3 класа, во вкупна површина од 772 м2, 
опишани по ПЛ бр. 758 на КО Доброште, за вкупна 
купопродажна цена од 210.000,00 денари, сопственост 
на Амити Ејуп Идрис од с.Доброште, Тетово. 

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

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

(1010) 

Се продава земјоделско земјиште катастарска кул-
тура нива, класа 2, на КП бр. 2015, во м.в. "Тополка", 
во вкупна површина од 3895 м2, заведена во ИЛ бр. 
717, за КО Варош, сопственост на 1/2 идеална полови-
на на Јосески Кирил Тоце од Прилеп, ул."Орде Чопе-
ла" бр. 169, 1/4 идеална четвртина на Тодеска Борис 
Милица од Прилеп, ул."Ило Полутешка" бр. 18, и 1/16 
идеална шеснаестинка на Јосеска Стеван Зорка од 
Прилеп, ул."Димо Наредниот" бр. 61 А, за цена од 
294.252,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопст-
вениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (1007) 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
веници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ", пис-
мено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во сп-
ротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мери Весова, ул. "Ѓорче Петров" бр. 10-а, 
локал 2, Скопје. (985) 

Се продава недвижен имот - лозје, клас 4, со повр-
шина од 438 м2, во Скопје на КП бр. 28/3, КО Радиша-
ни, во м.в."Калугерова Глава", и нива класа 4, со повр-
шина од 2790 м2, на КП бр. 29/3, КО Радишами во м.в. 
"Калугерова Глава", сопственост на Трајковска Свет-
лана, нас.Идризово, ул. "566" бр. 2, Скопје, по цена од 
95.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Петар Митков на ул. "Јани Лукровски" бр. 
14, Гази Баба - Скопје. 

Се продава земјоделско земјиште катастарска кул-
тура нива, класа 4, на КП бр. 1676-2, во м.в. "Садово", 
во вкупна површина од 2595 м2, заведена во ПЛ бр. 
805, за КО Селце, сопственост на Мирканоска Димко-
ва Блага од Прилеп, ул."Киро Пајмакоски" бр. 42, за 
цена од 26.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопст-
вениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во "Службен весник на Република Македо-
нија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата. Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка 
Ѓорѓиоски" бб. (996) 

Се продава ливада и тоа 4/7 идеален дел (со повр-
шина од 80м2) од 2/4 идеален дел од КП бр. 948-6-5, на 
м.в. "Раздол", ливада 5 класа, во вкупна површина од 
276 м2, заведено во ПЛ бр. 22 за КО - Битуше, сосопст-
веност на Камилов Севдан Цеват од с.Велебрдо - Гос-
тивар, за цена од 60.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Кеј Братство 
Единство", Гостивар. (1025) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1242, 
план 5, скица 11, во м.в. "Река", нива од 3 класа во по-
вршина од 4121 м2, заведена во ПЛ бр. 157 за КО Кои-
нце, КП бр. 434, план 2, скица 3, во м.в."Осојница" ни-
ва од 7 класа во површина од 8797 м2, заведен во ПЛ 
бр. 168 за КО Коинце, и КП бр. 258, план 2, скица 3, во 
м.в."Кирковица" нива од 7 класа во површина од 3662 
м2, и КП бр. 374, план 2, скица 3, во м.в."Поиште" нива 
од 7 класа во површина од 3425 м2, сопственост на Та-
севски Часлав од с.Торно Лисиче, ул. "Ѓ.Капчев" бр. 
16, Скопје. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доств-
ат до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, 
ул. "Ленинова" бб. (995) 

Се продава земјоделско земјиште построено на 
КП бр. 832/2, 832/3, 832/4, план 4, скица 5, м.в. "Веле 
Поле", катастарска култура - овошна градина, 5 класа, 
со вкупна површина од 3000 м2, сопственост на Мето-
дија Трпковски од Скопје, според ПЛ бр. 283 на КО 
Долно Свиларе, за вкупна купопродажна цена од 
480.000,00 денари. 

Се продава земјоделско земјиште - ниви построени 
на: КП бр. 396/2-3-5, на м.в. "Требеница", нива 3 класа, 
во вкупна површина од 1186 м2, КП бр. 396/2-3-5, на 
м.в. "Требеница", нива 4 класа, во вкупна површина од 
907 м2, и КП бр. 396/4-3-5, на м.в. "Требеница", води 
139 м2, кој што недвижен имот е заведен во ПЛ бр. 
1592 за КО - Врапчиште, сопственост на Менга Рујдин 
Зејни, за цена од 400.000,00 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
Република Македонија", писмено да се изјаснат за 
прифаќање на понудата, во спротивно го губат право-
то на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Кеј Братство 
Единство", Тостивар. (1026) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела од 
КП бр. 244-5 лозје од 5 класа на м.в."Рупи", во 
површина од 440 м2, заведено во ПЛ бр. 304 за КО 
Врапчиште сопственост на Мехмедовиќ Раметула, 
Беќири Демирали, Мехмети Мунуп, Мустафи Мејрем, 
Реџепи Шукрије и Реџепи Хавса сите од с.Врапчиште, 
за купопродажна цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
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огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (1027) 

лика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. (1039) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3 идеален 
дел од КП бр. 25/7-1 нива од 5 класа на м.в."Долец", 
која целата е во површина од 550 м2, и 1/3 идеален дел 
од КП бр. 25/12-3 нива 4 класа на м.в."Долец" која е во 
површина од 2000 м2, (и двете претставуваат една пар-
цела) заведени во ПЛ бр. 2489 за КО Бањица сопстве-
ност на Казими Сулејман Ајет, Узеири Сулејман Му-
џела и Узеири Сулејман Аслијан сите од с.Горна Ба-
њица, за купопродажна цена од 666.000,00 денари. 

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од 
Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник 
на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купува-
ње, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот во " Службен весник на Република Македони-
ја", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. 
Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј 
Братство" бр. 5-А. (1036) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 
289/1 на м.в. "Лигуша", нива 3 класа, во вкупна повр-
шина од 1727 м2, и КП бр. 954/3 на м.в. "Липљан", нива 
3 класа, во вкупна површина од 1408 м2, опишани по 
ПЛ бр. 282 на КО Стрмница, за вкупна купопродажна 
цена од 176.000,00 денари, сопственост на Елези Муа-
мет од с.Стримница, Тетово. 

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

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

(1037) 

Се продава земјоделско земјиште - нива 10/28 од 
КП бр. 439/2, на м.в. "Горни Орман", нива 1 класа, це-
лата во површина од 5647 м2 и КП бр. 439/4, на м.в. 
"Горни Орман", нива 1 класа, целата во површина од 
2000 м2, опишани по ПЛ бр. 307 на КО Ратае, сосопст-
веност на Вучески Митрев Јордан и Серафим и двајца-
та од с.Ратае, за вкупна цена од 518.890,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. (1038) 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 
148/2, на м.в. "Црвеника", нива 3 класа, целата во по-
вршина од 3174 м2 опишана по ПЛ бр. 769 на КО 
Д.Седларце, сопственост на Зибери вд.Невзат Урфет 
од с.М.Речица, за вкупна цена од 1.904.400,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците и соседите чие земјиште граничи со земјиш-
тето што се продава, во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на Репуб-

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 
298, на м.в. "Приковец", нива 2 класа, целата во повр-
шина од 5675 м2 опишана по ПЛ бр. 1562 на КО Пи-
рок, сосопственост на по 1/2 на Мисими Зулфиќар Аб-
дилсамет и Хасани Зулфиќар Нафи и двајцата од с. 
Пирок, за вкупна цена од 1.191.750,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудите да се доста-
ват до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 
76, Тетово. (1040) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП бр. 2/31-2, м.в."Лак", класа 3 и 4, со површина 
од 1000 м2, во КО Бањица, сопственост на Куртише-
виќ Ј. Далип од с.Г.Бањица, за цена од 100.000,00 дена-
ри. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гос-
тивар. (1041) 

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 
378/3, на м.в. "Горни Суви Дол" нива од 4 класа, во по-
вршина од 2781 м2, опишана по ПЛ бр. 674 на КО Фа-
лише, сопственост на Алии Бејсела Мемет од с.Фали-
ше, Тетово, за цена од 300.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тето-
во. (1024) 

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 2905 
во м.в."Среден Пат" нива класа 4, во површина од 
1980м2, во КО Ореовец по ПЛ бр. 545, сопственост на 
Дамески Трајков Ордан од Прилеп, с.Плетвар по цена 
од 50.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопст-
вениците на граничните парцели чие земјиште грани-
чи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од 
денот на излегување во " Службен весник на РМ" пис-
мено да се изјаснат за понудите, во спротивно го губат 
правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставу-
ваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул."Јоска Јор-
даноски" бр. 2, Прилеп. (1008) 
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Тркалезен печат и штембил,под насзив:"Фонд на 
пензиско и инвалидско,осигурување на Македонија -
Подрачна единица Гостивар бр. 24,Гостивар". (1198) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.1413613/00,издаден од УВР - Скопје на име 

Величковски Бобан, ул. "Народни Херои" бр. 23/2-9, 
Скопје. (1054) 

Пасош бр.1398261/00,издаден од УВР-Скопје на име 
Сашко Трајановски,ул."Б.Павловски - Силни"бр.18а, 
Скопје. (1063) 

Пасош бр. 129191/93,издаден од УВР - Скопје на име 
Танчевскуи Петар,ул."Македонска преродба" бр.79/3-
13,Скопје. (1075) 

Пасош бр.480382/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Велиновски Данко,ул."Вогоградска"бр.4/40,Скопје. 

Пасош бр.1136977/98,издаден од УВР- Тетово на име 
Амети Сервет, ул."С. Пинџур"бр.29,Тетово. (1094) 

Пасош бр. 819465,издаден од УВР - Скопје на име 
Ибраим Адеми,с.Трубарево ул."Вардарск" бб,Скопје. 

Пасош бр. 908053/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Нурхан Алиловска,ул."Славеј Планина"бр.43,Скопје. 

Пасош бр.1434491/00,издаден од УВР- Тетово на име 
Шабани Гафур,с. Синичане,Тетово. (1103) 

Пасош бр.0759914/96,издаден од ОВР-Крива Палан-
ка на име Митовски Сашо,ул."8-ми Октомври"бр.133, 
Крива Паланка. (1104) 

Пасош бр.848173/96,издаден од ОВР - Струга на име 
Бектеши Лулзим, с. Велешта,Струга. (1105) 

Пасош бр.1322529/99,издаден од УВР - Струмица на 
име Вампирлиева Славица,ул."Васил Сурчев"бр.3/3, 
Струмица. (1106) 

Пасош бр.647186/95,издаден од УВР - Струмица на 
име Ѓоргиева Ленка,с.Старо Коњарево 100,Струмица. 

Пасош бр. 1071237/98, издаден од УВР - Тетово на 
име Рушити Рушит, с. Пирок, Тетово. (315) 

Пасош бр.1237279 на име Сефоски Цеваир, с. Мо-
горче,Дебар. (1124) 

Пасош бр.1001962 на име Абдулаи Садри,Тетово. 
Пасош бр.1299701/99,издаден од ОВР - Неготино на 

име Андонова Јасмина,ул."М.Тито"бр.130/4,Неготино. 
Пасош бр. 308556/94,издаден од УВР - Тетово на име 

Ислами Харун.ул."И. Р. Лола"бр.126,Скопје. (1153) 
Пасош бр.1241837 на име Демировски Исни,ул."7 

Бригада"бр. 8А,Битола. (1155) 
Пасош бр.1255938/99,издаден од ОВР - Гостивар на 

име Ашим Алили, Фазанерија 2 бр.62,Гостивар.(1169) 
Пасош бр. 1034431/97,издаден од УВР-Тетово на име 

ШаќириАлириза,ул. "Пролетерска" бр.39,Тетово. 1180 
Пасош бр.1490757,издаден од ОВР - Кичево на име 

Палазоски Тасим,с.Србјани,Кичево. (1181) 
Пасош бр.1324559/99,издаден од УВР - Скопје на име 

Цеват Беќировски,с. Патишка Река,Скопје. (1183) 
Пасош на име Сабит Османи,ул."К.Р.Дрнц"бр.25, 

Тетово. (1187) 
Пасош бр.528891/95 на име Волина Нагијан, ул. 

"Петре Рафто"бр.1,Струга. (1189) 
Пасош бр.39996/93 на име Волина Шехнол,ул."Петре 

Рафто"бр.1,Струга. (1190) 
Пасош бр.1376868/00,издаден од УВР - Скопје на име 

Нехат Адеми,ул."К. Абрашевиќ"бр.40,Скопје. (1192) 
Пасош бр. 790982/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Ќенан Куртиш,с. Арачиново,ул."18"бр.19,Скопје.1194 
Пасош бр. 1064692/97,издаден од УВР - Скопје на 

име Азби Беадиновски,с.Света Петка,Скопје. (1197) 
Пасош бр. 791188/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Геровска-Марковиќ Елизабета, ул."С.Арсов"бр.2/22, 
Скопје. (1199) 

Пасош бр.1231423,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Реџеп Ибраимовски,с.Црн Врв,Скопје. (1209) 

Пасош бр.0575218,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Арсов Лазар,ул."Лесновска"бр.24,Скопје. (1212) 

Пасош бр.1041826 на име Хасим Агуши,с.Мерово, 
Тетово. (46124) 

Пасош бр. 473920 на име Филкоски Зоран, ул. "Коз-
јак" бр.131, Битола. (1257) 

Пасош бр. 0095359,на име Степановска Милкица, 
нас. Точила К-3 В/10, Прилеп. (47884) 

Пасош бр. 1114393/99,издаден од УВР - Крива Па-
ланка на име Далова Даница,ул."Партизанска"бб, 
Крива Паланка. (1214) 

Пасош бр.1455497/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Самет Аљиљовски,с. Кондово,Скопје. (1245) 

Пасош бр.1181292/99,издаден од УВР- Тетово на име 
Зуљќуфљи Беџети, с.КамењанеДетово. (1248) 

Пасош бр.1285434/99,издаден од УВР- Тетово на име 
Саити Мустафа,с,Палатица,Тетово. (1249) 

Пасош бр.1233195,издаден од УВР-Скопје на име 
Пулевски Марјан,ул."Братфордска"бр.2/1-1,Скопје. 

Пасош бр. 1141547/98,издаден од УВР- Скопје на име 
Сокол Абедин,ул."Брсјачка буна"бр.136 а,Скопје.1267 

Пасош бр.1378142/00,издаден од УВР - Скопје на име 
Делон Мустафа,ул."Е. Дураку"бр.3/5-9,Скопје. (1268) 

Пасош бр.206179/94,издаден од ГУВР- Скопје на име 
Манов Мане,ул."А.Барбис"бр.20/1-4,Скопје. (1272) 

Пасош бр.1164753,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Сали Суфијан, нас.Сарај,ул."20"бр.39,Скопје. (1275) 

Пасош бр. 237507, издаден од УВР - Охрид на име 
Кузмановска Јанка, бул. "Туристичка" бр. 36-
2/5,Охрид. 

Пасош бр. 663671, издаден од УВР - Охрид на име 
Мочароски Зоре, с. Волино, Охрид. (466) 

Пасош бр.459127/94,издаден од УВР-Гостивар на име 
Енвер Чулез, кеј "Вардар"бр.2/1-1,Гостивар. (1282) 

Пасош бр.010146/92,издаден од УВР-Гостивар на име 
Мелија Чулез, кеј "Вардар"бр. 2-1-1,Гостивар. (1283) 

Пасош бр.1245486/99,издаден од ОВР- Струга на име 
Даути Назми, с.Франгово,Струга. (1285) 

Пасош бр.222078/94,издаден од УВР-Струмица на 
име Баџуков Ванчо,ул."29 Ноември"бр.15,Ново Село, 
Струмица. (1286) 

Пасош бр.1070721 на име Спасов Коце,ул."И.Алек-
сов"бр.30,Радовиш. (1313) 

Пасош бр.384317/94 на име Стојковиќ Јованка,Свети 
Николе. (1319) 

Пасош ул.0023499,издаден од УВР-Прилеп на име 
Мицкоски Драган, с. Загорани,Прилеп. (1321) 

Пасош бр.677112 на име Бајрами Сафет, с. Сенце, 
Гостивар. (1339) 

Пасош бр.1241658 на име Нурај Фазли,с.Тополница, 
Радовиш. (1359) 

Пасош бр.1241657 на име Илкер Фазли,с.Тополница, 
Радовиш. (1360) 

Пасош бр.403446/94,издаден од УВР-Гостивар на име 
Аруни Синан,с.Тануша,Гостивар. (1382) 

Пасош бр.1358603 на име Томоски Митре,ул."С. 
Војвода"бр. 64,Охрид. (1399) 

Пасош бр.1186373,издаден од ГУВР - Сјкопје на име 
Крисниќи Мухамед,ул"Рифат Бурџевиќ"бр.55-а,Скоп-
је. (1414) 

Пасош бр.1322711,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Адеми Фикнет,с.Буковиќ,Скопје. (1416) 

Пасош бр .721489,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Малевски Иљо,Скопје. (1417) 

Пасош бр.646371,издаден од ГУВР - Скопје на име 
Димитар Сеизтрајков,ул."Коле Дрнков" бр.15,Велес. 

Чекови 1276482 и 1276483, од тековна сметка бр. 
3067889,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Цингова Рада,Скопје. (1281) 

Чекови бр. 4445437 и 4445436, од тековна сметка бр. 
3908278,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Тосевска Марика,Скопје. (1383) 

Работна книшка на име Божиновски Валентин, 
Скопје. (1280) 

Работна книшка на име Матаничков Васил, Нов 
Дојран. (1295) 

Работна книшка на име Зујферовски Медин, ул. 
"Ј.Јосифовски" бр. 252,Ресен. (1297) 

Работна книшка на име Јашарова Кефсер,Скопје. 
Работна книшка на име Миленски Гаврил,с.Вирче, 

Делчево. (1303) 
Работна книшка на име Јалдза Рушити,ул." Средо-

рек" бр.100,Куманово. (1305) 
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Работна книшка на име Павле Јакимов,с.Пуздерци, 
Пробиштип. (1318) 

Работна книшка на име Идриз Исмаили,Тетово.1322 
Работна книшка на име Илковска Ирена,Скопје.1327 
Работна книшка на име Караташев Петре,Скопје. 
Работна книшка на име Ленка Петровска,Скопје. 
Работна книшка на име Пислевиќ Иванка,Скопје. 
Работна книшка на име Жепческа Цвета,Скопје.1331 
Работна книшка на име Тасева Ана,Скопје. (1332) 
Работна книшка на име Рашити Азизе,Скопје. (1333) 
Работна книшка на име Демири Саима,Скопје.(1334) 
Работна книшка на име Трајковска Спасија,Скопје. 
Работна книшка на име Коцевска Милка,Скопје. 
Работна книшка на име Мрчковиќ Олгица,Скопје. 
Работна книшка на име Ѓурци Имрзат,Скопје. (1338) 
Работна книшка на име Исуф Дермиши,Тетово.1342 
Работна книшка на име Нестороска Васка,ул."М. 

Ацев"бр. 83/А,Тетово. (1347) 
Работна книшка на име Николовска Белионда,ул. 

"В. Циривири"бр.10,Виница. (1349) 
Работна книшка на име Миле Каранфиловски,Ку-

маново. (1350) 
Работна книшка на име Летка Додевска,ул."11 

Ноември"бр. 13,Куманово. (1355) 
Работна книшка на име Салиу Лоргиме,Струга.1356) 
Работна книшка на име Усеин Алил Коџа Ваир, 

Радовиш. , (1358) 
Работна книшка на име Ѓорѓиоски Зоран,ул. "М. 

Козар"бр.38А,Прилеп. (1367) 
Работна книшка на име Узуноски Томе,ул"Селечка" 

бр.4,Прилеп. (1368) 
Работна книшка на име Селимоски Сулејман, с. 

Пласница,Македонски Брод. (1369) 
Работна книшка на име Рамадани Адил,с. Скудриње, 

Гостивар. (1380) 
Работна книшка на име Блажевска Маре ,Скопје. 
Работна книшка на име Демиќ Мустафа,Скопје.1418 
Чековна картичка бр.6890/82 на име Петров Мето-

дија,Штип. (1381) 
Свидетелство за 4 година издадено од Машински 

ТЕЏ на име Стојанчо Ласков, ул. "Страшо Ербапче" 
бр.117,Кочани. (1300) 

Свидетелство за 8 одделение на име Захариев Тони, 
с. ЗвегорДелчево. (1301) 

Свидетелство за 8 одделение на име Кацарска Љуп-
ка, ул."Трст" бр.20,Делчево. (1302) 

Свидетелство за 5 одделение на име Демировска 
Ајша, ул."Бр.Единство"бр.8,Куманово. (1307) 

Свидетелство и диплома на име Хсан Ајља, ул. 
"Ж.станица" бр.1,Куманово. (1308) 

Свидетелство на име Селвије Агуши,с.Лојане,Кума-
ново. (1309) 

Свидетелство за 7 одделение на име Улбер Винца, с. 
Велешта,Струга. (1310) 

Свидетелство на име Ален Жута,с.Велешта,Струга. 
Свидетелство за 8 одделение на име Јованова Васка, 

с. Јаргулица,Радовиш. (1314) 
Свидетелство за 8 одделение на име Мустафа Бес-

ник,Тетово. (1326) 
Свидетелство за 8 одделение на име Азизи Зирафет, 

Тетово. (1340) 
Свидетелство за 8 одделение на име Илимије Алији, 

с. Челопек,Тетово. (1343) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јетмир, с. Чело-

пек,Тетово. (1344) 
Свидетелство за 8 одделение на име Лимани Авду-

раим,Тетово. (1345) 
Свидетелство за 8 одделение на име Ибиши Хатифе, 

Тетово. (1346) 
Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Моша 

Пијаде"-Гостивар на име Зеќири Урим,Гостивар.1348) 
Свидетелство за 6 одделение на име Љутвије Зеќири 

с. НикуштакДуманово. (1351) 
Свидетелство на име Селами Шабани, с. Черкези, 

Куманово. (1352) 
Свидетелство за 8 одделение на име Слаѓана Макси-

мовска, ул."Д-р Стопаревич"бр.10,Куманово. (1354) 

Свидетелство за 1 година на име Тела Јуни,с.Татеши 
Струга. (1357) 

Свидетелства за 1 и 2 година на име Зезов Пепи, 
ул."Енгелсова" бр. 25,Штип. (1361) 

Свидетелство за 8 одделение на име Реџепова Вајда 
Градско,Велес. (1363) 

Свидетелство за 7 одделение на име Фетаи Фадил, с. 
Палатица,Тетово. (1371) 

Свидетелство на име Ајше Ришити,ул."Песпан-
ска"бр.38,Тетово. (1376) 

Свидетелство,издадено од ОУ"Браќа Рамиз Хамид"-
Скопје на име Фејзо Селфија, Скопје. (1415) 

Ученичка книшка на име Пауноски Бранислав,Те-
тово. (1341) 

Диплома на име Динушева Јулија,с.Драчево,Штип. 
Диплома на име Јетон Каса, ул."Киро РДрнц"бр.1/4, 

Тетово. (1324) 
Здравствена книшка на име Павле Јакимов, с. Пуз-

дерци,Пробиштип. (1317) 
Здравствена книшка на име Јовановска Лена,с.Брод, 

Битола. (1320) 
Здравствена книшка на име Риен Ферати,с.Теново, 

Тетово. (1323) 
Здравствена книшка на име Шобевска Соња, ул. 

"Пожаревачка"бр.17,Битола. (1365) 
Здравствена книшка на име Карески Никола, ул. 

"Н.Карев"бр.40,Крушево. (1370) 
Здравствена книшка на име Идриз И Рагиби,с.Шип-

ковицаДетово. (1375) 
Даночна картичка сер.бр.0010589,на име ДТ"Ремак", 

ул."М.Шаренков" бр.5,Гевгелија. (1413) 
Чек на име Милинковиќ Сузана, ул."Д.Туцовиќ" бр. 

3/15,Куманово. (1306) 
Чекови од бр. 816576 до 816583, од тековна сметка 

бр. 10241/91,издадени од Македонска банка АД Скопје 
на име Панајотовиќ Јасминка,Скопје. (1241) 

Чекови бр. 5666351 и 5666361, од тековна сметка бр. 
6727051,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Спасова Олга,Скопје. (1242) 

Чекови од бр. 0090003926166 до 0090003926175 (10 
чека), од тековна сметка бр.06991523,издадени од Ко-
мерцијална банка а.д. - Скопје на име Коцевски Владе, 
Скопје. (1276) 

Работна книшка на име Муаремовска Мерџизе, 
Скопје. (1243) 

Работна книшка на име Муаремовски Фљамур, 
Скопје. (1244) 

Работна книшка на име Узуновиќ Лидија,Скопје. 
Работна книшка на име Енвер Хаџи,Скопје. (1252) 
Работна книшка на име Силвана Јанева, с. Прждево, 

Неготино. (1256) 
Работна книшка на име Спасовски Бранко, с. Жи-

виње,Куманово. (1261) 
Работна книшка на име Тошевски Ѕвонко,Скопје. 
Работна книшка на име Христров Ранчо,Скопје. 
Работна книшка на име Трифуновиќ Илија,Скопје. 
Работна книшка на име Славов Зоран,Скопје. (1274) 
Свидетелство за 8 одделњние, издадено од ОУ "Па-

најот Гиновски"Скопје на име Глигор Гигуроски, 
Скопје. (1255) 

Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Емин 
Дураку", с.Буковиќ Скопје на име Шаќири Исмаиљ, 
Скопје. (1264) 

Специјализанска книшка,издадена од Медицински 
Факултет Скопје на име Васко Пуздерлиски,Скопје. 

Решение бр. 150-029353,издадено од Министрство за 
стопанство ПОЕ Карпош Скопје на име Аритон 
Наковски,Скопје. (1265) 

Чекови од бр.0000003111446 до 0000003111452,од те-
ковна сметка бр.01079517,здадени од КИБ-Куманово 
на име Барџиќ-Спасовска Валентина, ул."Е.Македо-
нија" бр.28,Куманово. (1115) 

Чекови од бр. 766261 до 766270, од тековна сметка 
бр.12652-10,издадени од Македонска банка АД Скопје 
на име Блажевски Бобан,Скопје. (1202) 

Чекови од бр. 0030002452902 до 0030002452921 и 
бр.0060003079942, 0060003079943, од тековна сметка 
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бр. 00102325, на име Невенка Калчева, ул."М.Тито" 
бр. 24/12, Богданци. (263) 

Работна книшка рег.бр. 188,издадена од Скопје на 
име Лазаревски Лазар,Скопје. (1114) 

Работна книшка на име Петковски Борче,ул."К. 
Металец" бб,Крива Паланка. (1121) 

Работна книшка на име Емус Умурган,Струга.(1122) 
Работна книшка на име Душанка Балоска,Струга. 
Работна книшка на име Горгиев Горги,с.Три Чешми, 

Штип. (1126) 
Работна книшка на име Мустафоски Марем,ул. 

"Врањска"бр. 3,Прилеп. (1134) 
Работна книшка на име Горан Арсиќ,Куманово.1147 
Работна книшка на име Чедомир Николиќ,с. С.На-

горичане,Куманово. (1148) 
Работна книшка на име Талески Милан Илија, ул. 

"Ј.Јорданоски" бр. 204,Прилеп. (1154) 
Работна книшка на име Даниела Тошеска,с.Сенокос, 

Прилеп. (1157) 
Работна книшка на име Петровски Трајче,с. Звегор, 

Делчево. (1165) 
Работна книшка на име Борика Трајковска,Свети 

Николе. (1175) 
Работна книшка на име Јоваковска Уса,Битола.1176 
Работна книшка на име Ајрула Абедин,Скопје.1196) 
Свидетелство на име Неданоска Спаса,с. Јанковец, 

Ресен. (1113) 
Свидетелство на име Инире Велијхи,ул."М.Сто-

јановиќ",Куманово. (1116) 
Свидетелство на име Салих Ајети,с. Табановце,Ку-

маново. (1118) 
Свидетелство на име Мемети Шерифе, ул."Т.Мен-

дол"бр. 97,Куманово. (1119) 
Свидетелство на име Јакимов Тони,ул." Планинска" 

бр.99,Кратово. (1120) 
Свидетелство на име Васка Милушева,с.Таринци, 

Штип. (1125) 
Свидетелство на име Аксенев Лупчо,Штип. (1128) 
Свидетелство на име Мирова Катерина,Велес.(1130) 
Свидетелство на име Минивер Терзија,Тетово.(1138) 
Свидетелство на име Хасипи Еран,с.Д.Бањица,Гос-

тивар. (1141) 
Свидетелство за 8 одделение на име Попгоргиева 

Бистра,Берово. (1145) 
Свидетелство на име Адмир Мисими, с. Ваксинце, 

Куманово. (1146) 
Свидетелство на име Гарири Рџије, ул."Прва" бр. 16, 

Куманово. (1149) 
Свидетелство на име Соколова Славева Елвира, с. 

Каласлари,Велес. (1152) 
Свидетелство за 4 одделение издаден од ПОУ -

Мелница на име Алимоски Сулеман Мусо,с. Мелница, 
Велес. (1164) 

Свидетелство на име Гоцевски Дарко ,ул."М.Тито"-
12/1-4,Македонска Каменица. (1166) 

Свидетелство за 8 одделение на име Јонче Анге-
ловски, с.Конопница,Крива Паланка. (1167) 

Свидетелство,издадено од МУЦ - Крива Паланка на 
име Тодоровски Ордан, ул."К.Ј.-Питу" бр.1 ,Куманово. 

Свидетелство на име Алка Африм,с.Радолишта, 
Струга. (1170) 

Свидетелство на име Камбери Сеаре, с. Франгово, 
Струга. (1171) 

Свидетелство на име Бечати Бурбука,с. Радолишта, 
Струга. (1172) 

Свидетелство за 4 одделение на име Благојчо Тонев, 
с. Козјак,Штип. (1174) 

Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Ј. 
Смугрески" - Обршани на име Свеќанцоски Сашо, с. 
П. Рувци,Прилеп. (1178) 

Свидетелство на име Велиоски Гуле,с.Преглево, 
Македонски Брод. (1182) 

Свидетелство на име Сефероски Армен, с. Дворци, 
Македонски Брод. (1184) 

Свидетелство на име Дауди Осман,Тетово. (1185) 
Свидетелство за 8 одделение на име Селими Анифе, 

с. Чајле,Гостивар. (1188) 
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Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ во с. 
Д. Свиларе на име Шехадије Османи,с.Радуша,Скопје. 

Свидетелства од 1 до 4 година идиплома,издадени од 
УСО "Зеф Љуш Марку"- Скопје на име Брајанова 
Марина,Скопје. (1208) 

Ученичка книшка на име Неими Дашурије, с. Џеп-
чиште,Тетово. (1139) 

Диплома на име Перушевска Виолета, ул."Војво-
динска" бр.83/2,Прилеп. (1133) 

Диплома на име Трчески Игор,с. Глоѓи,Тетово.1136) 
Диплома на име Трајанова Гордана,ул."П.Гули" 

бр.18 А,Радовиш. (1173) 
Здравствена книшка на име Исмаил Јашаров,Штип. 
Здравствена книшка на име Талевска Каролина, ул. 

"Партизанска" бр.146/2-8,Битола. (1132) 
Здравствена книшка на име Еминоски Икмели, с. 

Борино,Крушево. (1158) 
Дипломатска лична карта бр. 1827/2000, издадена од 

Министерство за надворешни работи на име Оејџ 
Легенхаузен ,Скопје. (1142) 

Книшка на име Алка Афим, с. Радолишта,Струга. 
Дипломатска лична карта,издадена од Министер-

ство за надворешни рабори на име Зларко Бешкер Р. 
Словенија,Скопје. (1193) 

Избирачка легитимација,издадена од Министерство 
за правда Скопјена име Геровска - Марковиќ Ели-
забета. ул."С. Арсов" бр. 2/22,Скопје. (1201) 

Чекови од бр. 5671941 до 5671944 и од бр. 5671946 до 
5671951, од тековна сметка бр. 1252048,издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Трајковски 
Слободан,Скопје. (1089) 

Чекови бр. 5705196, 5705197 и 5705198, од тековна 
сметка бр.234570,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ристовска Снежама,Скопје. (1095) 

Работна книшка на име Ахмет Сафет,Скопје. (1064) 
Работна книшка на име Роп Алојз,Скопје. (1097) 
Работна книшка на име Рајковски Горанчо,Скопје. 
Работна книшка на име Оливер Стојановски,Скопје. 
Свидетелства за 1 и 2 година,издадени од Гимназија 

"Орце Николов" - Скопјена име Милошевиќ Мар-
гарета,Скопје. (1100) 

Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Дри-
та" с. Рашче - Скопје на име Шабани Шабан,с.Копа-
ница,Скопје. (1102) 

Даночна картичка бр.4030993274799, издадена од 
Управа за приходи Скопје на име Издаваштво КРУГ 
Миле Јовановски,Скопје. (1049) 

Решение уп. бр. 12-2188,издадено од Секретарјат за 
стопанство Центар - Скопје на име Тренеска Ана, 
Скопје. (1072) 

Диплома на име Бурик Фета, с. Г.Жупа, Дебар.(761) 
Здравствена легитимација на име Идриз Јашари, с. 

Озормиште, Тетово. (764) 
Здравствена легитимација на име Мерсије Камбери, 

с. Г. Речица, Тетово. (819) 
Пасош бр. 483598/94, издаден од УВР - Скопје на 

имеГолобинка Насева,с.Марино,ул"505" бр.34,Скопје. 

Пасош бр. 478134/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Властимир Насев,с.Марино,ул."505"бр.34,Скопје.1427 

Пасош бр.1302234/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Дарко Костовски,ул."Разловечко востание"бр.1/4-14, 
Скопје. (1429) 

Пасош бр.826190/96,издаден од УВР-Гостивар на име 
Бектеши Џилфере,ул."Б. Вељановски" бр. 2,Гостивар 

Пасош бр.1245222,издаден од ОВР - Кичево на име 
Лимани Африм, с.Зајас,Кичево (1437) 

Пасош бр.1277572/99,издаден од УВР- Тетово на име 
Балеза Мехтап,ул."М.Бафтијари"бр.75,Тетово. (1439) 

Пасош бр.420297,издаден од УВР - Кратово на име 
Алексовски Стојан, с. КрилатицаДратово. (1446) 

Пасош бр. 556022/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Шериф Ферати,ул."Јајце"бр.171,Скопје. (1453) 

Пасош бр.0953711/97,издаден од УВР-Струмица на 
име Паликаров Леон,ул."БраќаМиладиноски"бр. 24/ 
1/8, Струмица. (1465) 

Пасош бр.412514,издаден од УВР - Штип на име 
Коцев Здравко,ул."К.Маркс" бр. 52,Штип. (1466) 
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Пасош УВР-Скопје,издаден од ТУВР - Скопје на име 
Исмаиљи Аљит,ул."Алија Авдовиќ"бр.39,Скопје.1467 

Пасош бр.1460797,издаден од ТУВР - Скопје на име 
Авни Касами,с.Батинци,Скопје. (1469) 

Пасош бр.1081936,издаден од ТУВР - Скопје на име 
Назире Касами,с.Батинци,Скопје. (1478) 

Пасош бр.824927/96,издаден од УВР-Тостивар на име 
Зеќири Фадил, с. Жировница,Тостивар. (1480) 

Пасош бр.1204301/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Спасоски Љубиша,ул"100"бр.18 г,с. Волково,Скопје. 

Пасош бр.617951/95,издаден од УВР-Куманово на 
име Колевски Јовче,с. Пчиња,Куманово. (1484) 

Пасош бр.412514,издаден од УВР-Штип на име Ко-
цев Здравко,ул."К.Маркс" бр.52,Штип. (1486) 

Пасош бр.456278/94 на име Абас Асани, с.Високо -
Босна и Херцеговина. (1513) 

Пасош бр. 1019848/97,издаден од УВР-Скопје на име 
Идриз Ерол,ул."Клинска леса"бр.7,Скопје. (1527) 

Пасош бр. 595763/95,издаден од УВР - Тостивар на 
име Емини Садик,с.Форино,Тостивар. (1528) 

Пасош бр.595763/95,издаден од УВР-Тостивар на име 
Емини Садик, с.Форино,Тостивар. (1529) 

Пасош бр. 206479/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Тлигоровски Виктор,ул."С. Михајлов"бр.6/1-6,Скопје. 

Пасош бр.1179644,издаден од ОВР - Струга на име 
Ода Шпендим, с. Велешта,Струга. (1536) 

Пасош бр.660725,издаден од ОВР - Кичево на име 
Реџепи Бафтије,ул."Р.Р.Зајази" бр.82,Кичево. (1537) 

Пасош бр.521772/95,издаден од ОВР-Тостивар на 
име Калина Ѓеорѓиоска,ул."Панче Попоски" бр.22, 
Тостивар. (1538) 

Пасош бр. 1061689, издаден од ОВР - Македонски 
Брод на име Садула Адилоски,Македонски Брод.(244) 

Чекови од бр. 3908585 до 3908588,3908591, 3908592 и 
3908593, од тековна сметка бр. 9821408,издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Кироски 
Методија,Скопје. (1493) 

Чекови бр.3710124,5349934,5418398,3765540,1047692, 
1047693 и 1047694, од тековна сметка бр.9071028, изда-
дени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Кита-
новска Мирјана,Скопје. (1539) 

Работна книшка на име Ирфан Зендели,с. Нику-
штак,Куманово. (1487) 

Работна книшка на име Димитријевиќ Оливер,нас. 
Карпош,ул."42"бр.10,Куманово. (1497) 

Работна книшка на име Елена Божикова, ул. "Егеј-
ска"бр. 9,Радовиш. (1503) 

Работна книшка на име Кире Стојков, ул. "Парти-
занска" бр.20,Росоман,Кавадарци. (1507) 

Работна книшка на име Андреевски Борче, ул."Цар 
Самоил"бр.33,Битола. (1508) 

Работна книшка на име Алиоска Незире, ул.Драв-
ска" бр.10,Прилеп. (1509) 

Работна книшка на име Линдита Реџепи,Скопје.1534 
Работна книшка на име Благоја Ѓушковски,Скопје. 
Чековна картичка на име Милановска Стојка, Кума-

ново. (1494) 
Свидетелство на име Донева Дивна, с. Соколарци, 

Кочани. (1490) 
Свидетелство за 8 одделение на име Јашари Фати, с. 

Черкезе,Куманово. (1495) 
Свидетелство,издадено од Тимназија "Тоце Делчев"-

Куманово на име Едита Ајдини,Куманово. (1496) 
Свидетелство на име Сандев Петар,ул"6 Септември" 

бр. 11,Кратово. (1498) 
Свидетелство на име Дрити Алка, с. Радолишта, 

Струга. (1499) 
Свидетелство на име Даути Алберт, с. Радолиште, 

Струга. (1500) 
Свидетелство за 7 одделение на име Драганка Ива-

новска, с. Иванковци,Велес. (1506) 
Свидетелство за 8 одделение на име Сафет Алиоски, 

с. Пресил,Прилеп. (1510) 
Свидетелство и диплома на име Шенај Ибраими, ул. 

"Штипска"бр.60,Тетово. (1511) 
Свидетелство за завршено основно образование на 

име Хисејни Бајреме, с. Челопек,Тетово. (1512) 

Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "Васил 
Тлавинов"Скопје на име Селмани Зухрана,Скопје.1530 

Свидетелство за 1 клас, издадено од Тимназија "Цве-
тан Димов"-Скопје на име Божиновски Валентин, 
Скопје. (1540) 

Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ "26 Ју-
ли" - Скопје на име Азизе Сеиди,Скопје. (1541) 

Индекс бр. 35098, издаден од Правен Факултет -
Скопје на име Станислава Гоговска,Крива Паланка. 

Индекс,издаден од Природно математички факултет 
- Скопје на име СмилескаСимона,ул."Воденска"бр.14, 
Тевгелија. (1489) 

Ловечка дозвола на име Босначки Тлигор, с.Трабо-
тивиште,Делчево. (1492) 

Диплома на име Ирим Зекири,с. Д. Баница,Тос-
тивар. (1515) 

Здравствена книшка на име Чортнски Роберт,Тев-
гелија. (1488) 

Здравствена книшка на име Душко Велковски, с. 
Злетово,Пробиштип. (1505) 

Книшка на име Лога Дашмир,Струга. (1501) 
Даночна картичка бр. 4030994236246,издадена од 

Управа за приходи Скопје на име Мак бирп - ДОЕЛ 
Зорица,Скопје. (1482) 

Одобрение за увоз без плаќање на противвредност, 
бр.0705-1630/2,издадено од Министерство за Еконо-
мија - Скопје на име ЕТЕП А.Е.,Скопје. (1526) 

Чекови бр.4223896,4223897 и 4223898,од тековна 
сметка бр. 12719884,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Миленковиќ Василка,Скопје.(1432) 

Чекови бр. 780528 и 780529, од тековна сметка бр. 
11563/90,издадени од Македонска банка АД Скопје на 
име Василка Миленковиќ,Скопје. (1433) 

Чекови од бр. 1172878 до 1172883,издадени од ИК -
Банка АД Скопје на име Каранфилова Фани,Скопје. 

Работна книшка на име Благојка Пешовска, с. Тр-
лани,Виница. (1390) 

Работна книшка на име Новчев Злате,с.Трад, 
Делчево. (1391) 

Работна книшка на име Ајдини Селман, ул."Б.И. 
Туне"бр, 38,Куманово. (1393) 

Работна книшка на име Расим Садикоски,Маке-
донски Брод. (1409) 

Работна книшка на име Идризи Неим,с.Добри Дол, 
Тостивар. (1411) 

Работна книшка на име Мерсими Азир, ул."Б. 
Кидриќ"бр.196,Тостивар. (1412) 

Работна книшка на име Наим Јусуфи,с.Крушопек, 
Скопје. (1422) 

Работна книшка на име Анѓеловиќ Јорданка,Скопје. 
Работна книшка на име Ѓорѓи Наковски,Скопје.1424 
Работна книшка на име Костовски Дарко,Скопје. 
Работна книшка на име Ѓуроски Влатко,Скопје.1431 
Работна книшка,издадена од Радовиш на име Нико-

лова Блага,Скопје. (1435) 
Работна книшка на име МевљудКадриевски,с.Света 

Петка,Скопје. (1438) 
Работна книшка на име Столевски Мирко,Скопје. 
Свидетелство на име Симонова Лида,Кратово.(1385) 
Свидетелство за 8 одделение на име Даниел Заов,с. 

Чифлик,Кочани. (1388) 
Свидетелство на име Нерџеванс Мустафи,с.Лојане, 

Куманово. (1392) 
Свидетелство на име Арбен Саити,с.Оризаре, Ку-

маново. (1395) 
Свидетелство на име Шабани Сељами,с.Черкези, 

Куманово. (1396) 
Свидетелство за 8 одделение на име Теоргиевски 

Синиша, с.Романовце,Куманово. (1397) 
Свидетелство на име Шерифали Нухији,с. Ваксинце, 

Куманово. (1398) 
Свидетелство на име Алиов Мумин,с.Кичица,Штип. 
Свидетелство за 6 одделение на име Иколова Мо-

ника,с.Амзабегово,Свети Николе. (1402) 
Свидетелство за 8 одделение на име Конеска Јагода, 

ул."Кочо Рацин"бр.23,Велес. (1403) 
Свидетелства за 5 и 6 одделение на име Дурмишов 

Зенил,Делчево. (1406) 
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Свидетелство за 8 одделение,издадено од ОУ"Марко 
Цепенков"-Скопје на име Назмие Велиовска, Скопје. 
Индекс,издаден од ПА "Гоце Делчев" на име Гугул-

јанова Катерина,Штип. (1401) 
Индекс, издаден од Правен факултет на име Нико-

лоска Митјкна,ул."ЈЈорданоски"бр.28,Прилеп. (1404) 
Диплома,издадена од Економско училиште "Борис 

Кидрич"Скопје на име Адреска Анета,Скопје. (1428) 
Здравствена книшка на име Златески Иванчо,ул."Д. 

Лахчански" бр.17/5,Битола. (1405) 
Даночна картичка на име Петрушевски Дарко,ул. 

"Никшичка" бр. 117,Куманово. (1394) 
Огласот за неважечко решение за работа на прет-

ставништво под назив "Клариан Консалтинг - АГ" -
Претставништво - Скопје,објавен во "Службен весник 
на РМ" бр. 5/2001 се сторнира. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 13, 14 и 16 од Законот за јавни-
те набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата 
за јавни набавки на општина Осломеј, објавува 

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2001 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
ОБЈЕКТИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА С. СТРЕЛЦИ 

- ГАРАНИ ОПШТИНА ОСЛОМЕЈ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувач: општина Осломеј. 
2. Предмет на набавката: предмет на набавката е 

прибирање на понуди за градежно земјани, бетонски и 
монтажни работи за изградба на објекти за водоснаб-
дување на с. Стрелци-Гарани-општина Осломеј. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани 
за вршење на ваков вид дејност. На повикот може да 
се јави и група на понудувачи. 

4. Постапката на повикот се спроведува во соглас-
ност со Законот за јавните набавки за отворен повик. 

II. ОБЕМ НА НАБАВКАТА-ИЗВЕДБАТА 
1. Изведбата на објектите за водоснабдување на с. 

Стрелци-Гарани, општина Осломеј, ќе се направи во 
две фази и тоа: 

Прва фаза: Доводен цевковод од приклучна шахта 
до резервоар и резервоар. 

Втора фаза: Секундарна мрежа од резервоарот низ 
населените места. Двете фази ќе се извршат според 
проектната и техничката документација. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот, изведувачот на работите и 
евентуалните подизведувачи. 

2. Понудата треба да го опфати целиот обем на на-
бавката. 

3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени, а во се според описот на позициите даде-
ни со предмерот на работите. 

4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќа-
ње. 

5. Понудата треба да содржи рок за извршување на 
работите. 

6. Понудата треба да има рок на важност на пону-
дата. 

7. Понудата треба да содржи и гарантен рок за из-
вршените работи. 

IV. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОН ПО-
НУДАТА 

1. Понудувачот кон понудата треба задолжително 
да приложи и придружна документација согласно член 
22, 23 и 24 (точка а и б) од Законот за јавните набавки: 

- Доказ за бонитет во оригинал или заверена фото-
копија; 

- Доказ за техничка и кадровска способност и оп-
ременост; 

- Референтна листа за досегашни изградени објек-
ти од ваков вид. 

2. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на отворениот повик, 
согласно член 29 од Законот за јавните набавки, во 
оригинал. 

3. Понудувачот кон понудата треба да даде гаран-
ција во вид на депонирани средства или банкарска га-
ранција во износ од 5% од вкупната вредност на на-
бавката, согласно член 55 од Законот за јавните на-
бавки. 

Доколку понудувачот се определи да депонира па-
рични средства во готовина, во вид на гаранција во 
споменатиот износ, истите ќе ги депонира кај набаву-
вачот најдоцна до 25. 02. 2001 година до 10,00 часот. 

Доколку понудувачот се определи за банкарска га-
ранција таквиот доказ да го приложи кон понудата. 

V. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Тендерска документација може да се подигне во 

просториите на општина Осломеј секој работен ден 
од 08-14 часот. 

2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигањето на тендерската документација изнесу-
ва 3.000,00 денари и истиот е неповратен. 

Уплатите се вршат на жиро сметка број 40320-661-
320 во корист на Фондот за уредување и употреба на 
градежно земјиште на општина Осломеј, ЕДБ 
4012997107198 депонент Стопанска банка, со назнака 
за Повторен отворен повик бр. 1/2001. 

3. Само понудувачите кои ја платиле тендерската 
документација имаат право да поднесат понуди. 

VI. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВО-
ЛЕН ПОНУДУВАЧ 

1. Цена на набавката до 50 бода ; 
2. Техничка способност до 20 бода; 
3. Рок за извршување на работите до 20 бода; 
4. Начин и услови на плаќање до 10 бода. 

VII. Н А Ч И Н И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 
од Законот за јавните набавки. 

2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

3. Понудата се доставува во оригинален примерок, 
потпишан од страна на одговорно лице на понудува-
чот. 

4. Рокот на доставување на понудите е најдоцна до 
денот и часот на јавното отворање на понудите. 

5. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на адреса: општина Осломеј-Осломеј, Комисија за 
јавни набавки, со назнака за Повторен отворен повик 
бр. 1/2001. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1. Јавното отворање на понудите во присуство на 

овластени претставници на понудувачите ќе се извр-
ши на ден 25. 02. 2001 година, во 11,00 часот во просто-
риите на Основното училиште "Милто Гура" с. 
Стрелци, општина Осломеј. 

2. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок, како и оние кои не се изработени според пропо-
зициите на Отворениот повик и Законот за јавните 
набавки нема да бидат разгледани. 

3. За дополнителни информации понудувачите мо-
жат да контактираат на тел. 095/258-243. 

4. Повикот ќе се објави во "Сл. весник на РМ", 
дневниот весник "Дневник" и "Факти". 

Комисија за јавни набавки 
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О В Ј А В И 

Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот 
законик ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 37/96), Државниот завод за статистика ја објавува 

ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО 
РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 
2000 ГОДИНА 

Просечно исплатената нето плата по работник во 
стопанството на Република Македонија за месец но-
ември 2000 година изнесува 10320 денари. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 
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