
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. 

Четврток, 2 септември 1999 
Скопје 

Број 57 Год. LV 

Аконтациј ата за1999година изнесува 
7.500 денари• Овој број чини 100 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

1529. 
Врз основа на член 153 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 17 август 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА СТОПАНСТВО 

1. За советник на министерот за стопанство се наз-
начува Глигор Серафимов, досегашен директор на Ре-
публичката управа за наменско производство. 

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

Бр. 17-4092/2 
17 август 1999 година 

Скопје 

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

1530. 
Врз основа на член 158 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ44 бр. 40/90 
и „Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17 август 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИ-
ЧКИ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува Ѓорѓи Бојчевски од должноста ре-
публички советник во Владата на Република Македо-
нија распореден на работа во Министерството за наука. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 17-4154/3 

17 август 1999 година 
Скопје 

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

1531. 
Врз основа на член 153 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ44 бр. 40/90/ и 
„Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 17 август 1999 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА 

1. Се разрешува Александра Барбаровска од долж-
носта советник на министерот за наука. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 17-4155/2 Претседател на Владата 
17 август 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с;р. 
1532. 

Врз основа на член 153 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ44 бр. 40/90, и 
„Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 17 август 1999 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА 
1. Се разрешува Иванка Ковачевиќ од должноста 

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 17-4155/3 Претседател на Владата 
17 август 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1533. 

Врз основа на член 153 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ44 бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 17 август 1999 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА 
1. Се разрешува Фети Весели од должноста совет-

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија44. 

Бр. 17-4155/4 Претседател на Владата 
17 август 1999 година на Република Македрнија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1534. 

Врз основа на член 153 од Законот за органите на 
управата („Службен весник на СРМ4“ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 17 август 1999 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА 
1. Се разрешува Владимир Пивоваров од должноста 

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

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

Бр. 17-4155/5 
17 август 1999 година 

Скопје 

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

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П-СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје П-Скопје се води пос-

ч танка за одредување надоместок за одземено земји-
ште од лицето Радмил а Бабиќ со непозната адреса на 
живеење во СР Југославија. 

Се повикува горе именуваната во рок од 1 еден 
месец од објавувањето на огласот да го пријави свое-
то живеалиште. Во спротивно, во постапката нејзи-
ните интереси ќе ги застапува привремен старател. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје,ВПП.95/90. 
(29355) 

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

за сопственост по основ на градба по тужбата на 
тужителот Камбери Бафтије, против тужениот Рама-
дани Уснириза од Тетово а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Рамадани Уснириза да се 
јави во судот, да достави адреса или овласти полно-
мошник кој ќе го застапува во оваа постапка до 
нејзиното окончување. Во спротивно, судот преку 
Центарот за социјална работа во Тетово ќе му пос-
тави привремен застапник. 

Од,Основниот суд во Тетово, П.бр.655/99. (29376) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ 
РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението < 
Трег. бр. 7480/98, на регистарска влошка бр. 02015908?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за трговија, сообраќај и 
угостителство „КУМАНЕЦ" Здравко, ДООЕЛ, Бело-
виште, Гостивар. 

Друштвото е усогласено со изјава од 1.10.1998 го-
дина. 

Единствен содружник на друштвото е Ѓорѓески 
Здравко од с. Беловиште, Гостивар. 

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, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33 , 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54 , 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63 , 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26,52.27,52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 52.64, 55.30/4, 
55.30/2,60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредување и застапување во 
областа на прометот со стоки и услуги, транспорт на 
стоки во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна 
шпедиција, малограничен промет со соседните земји 
Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија. 

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

Управител: Ѓорѓеска Катерина - без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7480/ 

98. (26877) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1730/99, на регистарска влошка бр. 02013849?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-

њето со ЗТД на Друштвото за изработка на реќламно 
пропаганден материјал промет и услуги „ДМ АРТ И 
ДИЗАЈН" Добре, ДООЕЛ, ул. „Гоце Делчев" бр. 43/7, 
Гостивар. 

Друштвото е усогласено со изјава од 10.1.1999 го-
дина. Единствен содружник на друштвото е Добре Ан-
гелкоски од Гостивар. 

Дејности: 15.81,15.81/1, 15.81/2,15.98,15.98/1,15.98/ 
2, 50.40/1, 50.40/2, 50,40/3, 50,40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35 , 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1,, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53^ 
51.54 , 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63 , 51.64, 
51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23г 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43,. 
52.47, 52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 52.64, 52., 55,11,, 
55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 55.22, 
60.23 , 60,24, 63.11, 63.12, 63.14, 74.84, 93.05, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапување во областа на прометот со стоки и услуги, 
транспорт на стоки во меѓународниот патен сообраќај, 
меѓународна шпедиција, малограничен промет со со-
седните земји: Албанија, Бугарија, Грција и СР Југосла-
вија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. З а обврските во 
правниот промет одговара со сите свои средства. 

Управител: Добре Анѓелковски - без ограничување 
во внатрешниот и надворешниот трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1730/ 
99. (26878) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9159/98, на регистарска влошка бр. 02011828?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за трговија и угостителство 
„ Т Е К С А С 96" Љупче, д .о .о .ел . , ул. „Никола Парапу-
нов" бр. 1-ц/б, Гостивар. 

Друштвото е усогласено со изјава од 27.11.1998 го-
дина. Единствен содружник на друштвото е Дуцески 

Љупче од Гостивар. 
Дејности: 24.51,50.30,50.30/1,50.30/2,50.40/1,50.40/ 

2,50,40/3,50,40/4, 50.50, 51.11, 51.12,51.13, 51.14,51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45 , 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25 , 52.26, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.47, 52.48, 52.49,-
52.61, 52.62, 52.63, 52.64, 52., 55,11, 55.12, 55.30, 55.40, 
55.51, 55.52, 55.30/1, 55.30/2, 63.24, 60.22, 60.23, 60,24, 
63.11, 63.12, 63.21, 63,30, 63.40, 71.10, 71.33, 71.34, 
73.20, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.40, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во областа на прометот со 
стоки и услуги, транспорт на стоки во меѓународниот 
патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малофани-
чен промет со соседните земји: Албанија, Бугарија, 
Грција и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. З а обврските во 
правниот промет одговара со сите свои средства. 

Управител: Дуцески Љупче, без ограничување. -
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9159/ 

98. (26879) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12595/98, на регистарска влошка бр. 
020174817-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
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Претпријатието за производство, промет и услуги „КУ-
БИ" ц.о. експорт-импорт, ул. „Никола Русински" бр. 

10/1-16, оп. Карпош, Скопје. 
Турунидов Евстратијос се усогласува со ЗТД со из-

јава од 11.12.1998 година. 
Дејности: 01.21, 15.11, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 

15.81/1, 15.85, 17.40/1, 19.20, 20.10/1, 20.40, 21.12-, 21.25, 
25 22, 45.21/1, 45.21/2, 45 32, 51.21, 51.31, 51 32, 51.34, 
51 43, 51 44, 52.22, 52.24, 52.43, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
55 30/1, 55 30/2, 60.21, 60,22, 60,24, 63.21, 63 30, 70.20, 
70 31, 72 30, 72 50, 74 12, 74.20/3, 74.20/3, 74.20/5, 74.81, 
1А 82, 74 84, 93 05, надворешна трговија со прехранбени 
фоизводи, надворешна трговија со непрехранбени про-
б о д и , меѓународен транспорт на стоки и шпедиција. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за свој а сметка. За обврските в<> 
фавниот промет со трети лица друштвото одговара с<> 
сиот свој имот 

Се брише Евстратијос Турунидов - директор без 
ограничувана, а се запишува Туруиидов Евстрагијос -
управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Грег бр. 12595/ 
98. (26872) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3812/99, на регистарска влошка бр 02015737?-
3-03-000, 000 аниша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и 
услуги „ХАВА" Фуат и др. ДОО, експорт-импорт, ул. 
„Апостол Петков" бр. 9, Скопје. 

Дејности: 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, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55-, 
51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/ 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 15.81/1, 
20-. 10/1, 25.22, 26.61, 28.73, 74.20/2, 74.20/3, 34.20, 74.12, 
74.14, 74.84, 60.22, 60.23, 60.24 , 63.30, 55.30, 55.30/1, 
71.10, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 22.22, 18.22, 18,23, 17.71, 
15 85, 15.86, 15,87, 15.11, 15.91, 20,40, 21.12, 21,21, 
21,23, 20.30, 17.72,18.24, 17.54/1, 15.98/1,15.98/2, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредуваа во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен 
промет со СР Југославија, меѓународен транспорт на 
стоки и патници во друмскиот сообраќај. 

Неограничени овластувања, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапуваа с Фуат Јусуфи -

управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I- Скопје, Трег. бр. 3812/ 

99. (26873) 

Основниот суд Скопје I- Скопје со решението Трег. 
бр. 10566/98, на ргистерска влошка бр. 
020155827-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за транспорт, трговија и туризам „ЕМРАХ 
КОМЕРЦ" Шани дооел, експорт импорт, Гостивар, с. 
Долна Бањица - Гостивар. 

Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, М 21, 71.1.0, 71.21, 
45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2. 4Ѕ 22, 45.23, 45.24, 
45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45 42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.50, 52.11, 52.12, 52.21, ^2 22, 52.23, 52.24, 
52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52 41, 52.42, 52.43, 
52.44/1, 52.42, 52.43 , 52.44/1, 52.44/2 , 52.44/3, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 51.74, 50.10, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24 , 51.25, 
51.31, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 50.20, 50.40/4, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64 , 51.65, 51.70, 50.30/1, 
50.40/1, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/ 

55.30/255.52, 63.30, 17.11, 16,Ц, 17-14, 
17.15, 

17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 
17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.72, 18.10, 18.20, 28.21/2, 18.23, 
18.24 и надворешно трговско работење: надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, меѓународен тран-
спорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, за-
стапување на странски фирми, реекспорт, малограни-
чен промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот 
свој имот со неограничени овластувања. 

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

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешно трговскиот промет е Шани Му-
ареми, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10566/ 
98. (26875) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
бр. 193/99, на регистарска влошка бр. 
020169537-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД во Друштво за трговија, произ-
водство и услуги „КИТ-КОМ" Илче и др. доо, увоз-

извоз Гостивар, ул. „КеЈ Вардар" бр. 14. 
Седиштето е во Гостивар на ул. „Кеј Вардар" бр 14. 
Основачи се Илче Крстески од Гостивар, ул. „Кеј 

Вардар44 бр 14, со л.к бр. 153457 од ОВР Гостивар и 
м.бр. 0108959473043 и Тања Крстеска од Гостивар, ул. 
„Кеј Вардар" бр 14, со л.к бр. 208262 од ОВР Гостивар 
и м.бр. 1902960478018. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/2, 01.21, 
01.22/1, 01.25, 02.01, 11.20, 14.11, 14.12, 14.21, 15.11, 
15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 
15.85, 20.10/1, 31.10, 32.10, 31.05, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.33, 45.34, 45.45, 50.10, 
45.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.37, 51.38, 51.31, 
51.32, 51.33, 51 34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.42/1, 51.43, 
51.45, 5Ј.51, 51.54, 51 55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.32, 
50.20, 52.41, 52.42, 52.43, 52 45, 52.48, 52.50, 52.74, 
52.52, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55 23, 55.30/1, 
55.30/2, 55.40, 63.30, 70.20, 71.10, 71.21, 74.12, 74.14, 
74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.82, 74.83, 74 84, 93 01, 93.05, 
надворешно трговско работена: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, реекспорт, консигнација. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
настапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. 

За обврските сторени од друштвото во правниот 
промет со трети лица, друштвото ќе одговара со сиот 
свој имот и средства с<> целосна одговорност 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешно трговскиот промет е Илче 
Крстевски, управител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопјек Трег с>р. 193/ 
99. (26876) 

Основниот суд Скопје I - Скопјс со решението Трег. 
бр. 6616/99, на регистарска влошка бр. 
020170257-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на дооел во Друштвото за производство, 
промет и услуги „АВАЛОН" Елисеј дооел, Гостивар, 
ул. „Панче Попоски" бр. 32. 

Единствен содружник на друштвото е Филипов Ели-
сеј од Гостивар, ул. „Панче Попоски" бр. 32. 

Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 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, 
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51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 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, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 
55.11, 55.12, 55.30, 55.30/2, 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 , 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 74.84, надво-
решно трговско работење: надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредуваа и з астапуваа во 
областа на прометот со стоки и услуги, транспорт на 
стоки во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна 
шпедиција, малограничен промет со соседните земји: 
Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот 
свој имот со неограничени овластувања. 

За обврските сторени од друштвото во правниот 
промет со трети лица, друштвото ќе одговара со сиот 
свој имот и средства со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешно трговскиот промет е Филипов 
Елисеј, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6616/ -
99. (26881) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
бр. 467/99, на регистарска влошка бр. 
020126067-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за градежништво, 
трговија, и услуги „ТЕРА-КОП" Ремзи дооел, експорт-
импорт, с. Палатица - Желино. 

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24 , 01.41/2, 02.02, 15.11, 
15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 
19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 
25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.45 , 52.46, 52.47 , 52.48, 52.49 , 52.62, 52.71, 52.72/1, 
52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23 , 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 
74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 36.63, 27.53, 
28.12, 51.51, 20.10/1, 20.51, 36.14, 26.63, 26.64, 45.11, 
надворешно трговско работена: надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, 
консигнација, угостителски услуги, изведување на ин-
вестициони работи во странство, малограничен промет 
со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
настапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. 

За обврските сторени од друштвото во правниот 
промет со трети лица, друштвото ќе одговара со сиот 
свој имот и средства со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешно трговскиот промет е Ремзи 
Јонузи од с. Палатица - Желино со л.к. бр. 314528 и 
м.бр. 2406958470006, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 467/ 
99. (26882) 

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението Трег. 
бр. 471/99, на регистарска влошка бр. 
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020126057-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, 
трговија и услуги „ЕЈШС-КОМПАНИ" Метуш дооел, 
експорт-импорт, с. Палатица - Желино. 

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 
15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 
19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 
25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 
51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.71, 52.72/1, 
52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23 , 60.24 , 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 
74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 36.63, 27.53, 
28.12, 28.52, надворешно трговско работење: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапувате во прометот на стоки и услуги, реекспорт, 
меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓуна-
родна шпедиција, к о н о т а ц и ј а , угостителски услуги, 
изведување на инвестициони работи во странство, ма-
лограничен промет со соседните земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
настапува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања. 

За обврските сторени од друштвото во правниот 
промет со трети лица, друштвото ќе одговара со сиот 
свој имот и средства со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешно трговскиот промет е Јакупи 
Метуш од с. Палатица - Желино со л.к. бр. 179981 и., 
м.бр. 2406968475006, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 471/ 
99. (26883) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 860/99, на регистарска влошка бр. 020160927-
3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД и основањето на Трговското друштво како 
ДОО на Друштвото за градежништво, производство и 
трговија „ФИ-БАУ" Ибраим и други ДОО, експорт-
импорт, с. Палатица, Желино. 

Дејности: 28.11, 28.12, 28.52, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 
45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.14, 51.15, 51.17, 51.18, 
51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 
55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24 , 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 
74.21/3, 74.52, 74.84., надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските настанати во правниот промет со 
трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот. 
Лице овластено за застапуваме во внатрешното и над-
ворешното работење е Ибраим Садики, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр,,860 
98. < " $6884) ' 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9229/99, на регистарска влошка бр. 02017656?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото за трговија „ЕУРО 21" Алија ДО-
ОЕЈ1 експорт-импорт с. Јажинце - Вратница. 

Содружник: Алија Зејнели од с. Јажинце - Врат-
ница, Тетово. 

Фирма: Друштво за трговија „ЕУРО 21" Алија ДО-
ОЕЛ експорт-импорт. 

Седиште: с. Јажинце - Вратница. 
Дејност: 50.10, 50.20, 50.30, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 

51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53,' 51.56, 
51.57, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48; 52.62, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 
60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.84. 

За управител на Друштвото сс одредува лицето 
Алија Зејнели од с. Јажинце - Вратница. 

Друштвото во правниот промет истапува во свое 
име и за своја сметка. 

Друштвото за обврските во правниот промет со 
трети лица превземени во текот на работеното одго-
вара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9229/ 
99. (26885) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1747/99, на регистарска влошка бр. 02016342?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за произ-
водство, сообраќај и трговија „ПЕР-ПЛАСТ" Перо и 
Јованка ДОО експорт-импорт с. Фалите Тетово. 

Основач: Петкоски Перо и Петкоска Јованка од с. 
Фалише Тетово. 

Дејности: 01.11/1, 01.1102, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
01.25 , 01.30, 01.41, 15.71, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 
20.40, 20.51, 21.22, 21.23, 21.25, 24.16, 24.17, 25.11, 
25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 25.66, 28.40, 
28.52, 28.75, 33.10/2, 36.40, 36.50, 36.62, 36.63, 37.10, 
37.20, 45.11, 45.12, 45.2101, 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, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24 , 52.25 , 52.26, 
52.27 , 52.33, 52.41, 52.42, 52.43 , 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 
52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 
55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 70.12, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 
93.02, 93.04, 93.05., надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, малограничен промет со соседните 
земји. 

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе 
истапува во свое име и за своја сметка. За обврските 
сторени во друштвото во правниот промет со трети 
лица, друштвото ќе одговара со сиот свој имот и сред-
ства. 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешно трговскиот промет е Петкоски 
Перо, управител со неограничени овластуван>а. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1747/ 
99. (26886) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 668/99, на регистарска влошка бр. 02016144?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-

њето согласно ЗТД на Производното трговско друштво 
„ГОЛЕЦ ТРАНС" Амди ДООЕЛ с. Желино Тетово. 

Дејности: 28.73, 19.30, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 
36.11, 36.12, 36.14, 36.50, 36.63, 14.11, 14.12, 26.70, 
14.21, 26.40, 20.10/1, 20.40, 21.21, 21.23, 21.24, 21.25, 
15.61, 15.81/1, 15.81/2,15.82/1, 15.85, 15.51,15.52,15.88, 
15.89, 15.98/2, 15.71, 15.72, 37.10, 37.20, 01.11/1, 01.11/2, 
01.11/3, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 
01.23, 01.24, 01.25, 45.21/2, 45.31, 01.42, 01.41/1, 45.21/1, 
45.22, 45.25 , 45.21/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.21, 71.10, 71.21, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43 , 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3 , 52.44/4, 52.45 , 52.46, 
52.47 , 52.48, 52.50, 52.63, 52.71, 52.74, 50.10, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.52, 50.20, 50.40/4, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65 , 51.66, 51.70, 50.30/1, 
50.40/1, 55.11, 55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 
45.11, 45.23, 01.41/2, 63.12, 63.40, 70.31, 74.20/3, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, меѓуна-
родна шпедиција, посредување и застапување во проме-
тот со стоки и услуги, продажба на странска стока во 
консигнациони складишта, реекспорт, лизинг, услуги 
на меѓународниот транспорт на стоки и патници, заста-
пување на странски лица, малограничен промет со со-
седните земји Бугарија, СР Југославија, Грција и Алба-
нија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства-
полна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Амди Латифи - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 668/ 
99. (26891) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11444/98, на регистарска влошка бр. 
02017346?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на претпријатието на Друштвото за про-
изводство, трговија и транспорт „ИЛИРИЈА ТРАНС" 
Хамиди и др. ДОО увоз-извоз с. Мала Речица, Тетово. 

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 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, 50.10, 50.20, 50.30/1, 
50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 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, 51.43, 51.42/1, 
51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 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, 52.50, 52.62, 52.63, 53.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 
63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.30, 71.20, 72.21, 74.20/2, 
74.20/3, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи, посредување и заста-
пување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, 
услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз 
на стоки и патници во друмскиот сообраќај, продажба 
на стоки од консигнациони складови, изведување на 
инвестициони работи во странство. 



Стр. 2820 ~Бр. 57 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 септември 1999 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства-
полна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет с Џелили Хамиди - управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11444/ 
98. (26892) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 858/99, на регистарска влошка бр. 02015773? 
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на Друштвото за производство, трговија и услуги 
„КАСПРОМ" Димче Шемов ДООЕЛ експорт-импорт 
Кавадарци ул. „Вишешница" бр. 23. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 50.10, 50.20, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.11, 51.17, 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, 51.47, 
51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 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, 5?.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.4«, 52.72/ 
2. 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.20, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување на странски фирми, 
посредување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, реекспорт, консигнациона продажба, угости-
телски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, 
агенциски услуги во областа на транспортот, лизинг 
работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, 
долгорочна производствена кооперација, малограни-
чен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Алба-
нија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка-полни овластуваа . 

Друштвото во правниот промет со трети лица за 
преземените обврски одговара со сите свои средства-
полна одговорност. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Димче Шемов - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 858/ 
99. (26893) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13254/98, на регистарска влошка бр. 
020114607-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претвораното на приватното претпријатие во ДООЕЛ 
на Трговското друштво за производство, трговија, 
транспорт и услуги „ЛИМЕКС" Димитар ДООЕЛ увоз-
извоз Кавадарци, ул. „Задругаров" бр. 10. 

Дејности: 01.13 , 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23 , 01.24, 
01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.71, 15.86, 15.87, 
15.93, 15.98/1, 20.40, 20.51, 21.12, 25.22, 14.21, 50.10, 
50.20, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.16, 51.21, 51.23, 
51.24, 51.32, 51.37, 51.41, 51.45, 51.56, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.22, 52.24, 52.41, 52.42, 52.50, 52.63, 55.40, 
60.22, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.40, 
74.84, надворешна тргов*да со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ре-
експорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна 
шпедиција, застапување на странски фирми, консигна-
циона продажба на стоки, малограничен промет со 
Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото ќе одговара со сите свои средства. Во 
правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува 
во свое име и за своја сметка. 

Димитар Шемов, управител со неограничени овла-
стувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13254/ 
98. (26894) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8285/98, на регистарска влошка бр. 020173757-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за про-, 
мет и услуги „ПАРИМ КОМЕРЦ" Ќамил ДООЕЛ Де-
бар, Дебар ул. „7 Албанска бригада" бр. 9. 

Друштвото е усогласено со изјава од 7.11.1998 го-
дина. 

Единствен содружник на друштвото е Ќамил Кркути 
од Дебар, ул. „7 Албанска држава" бр. 9. 

Дејности: 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, 51.26, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 
51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52,. 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66; 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 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, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 
71.10 71.33, 71.34, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/ 
4, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, посредување и з а с т а п у в а а во областа на про-
метот со стоки и услуги, транспорт на стоки во меѓуна-
родниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, ма-
лограничен промет со соседните земји: Албанија, Буга-
рија, Грција и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Управител е Ќамил Кркути, без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8285/ 

98. (26895) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2918/98, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на ДООЕЛ на Производното трговско 
друштво „НАРИ" Кадри ДООЕЛ Дебар, Дебар ул. 
„Анастасија Илиќ" бр. 29. 

Основач на друштвото с Прапанику Кадри од Де-
бар, ул. „Анастасија Илиќ" бр. 29. 

Дејности: 26.51, 26.52, 26.53 , 26.61, 26.62, 26.63, „ 
26.64 , 26.65 , 26.66, 28.11, 28.12, 28.61, 28.62 , 28.73, 
45.11, 45.12, 45.21, 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, 15.11, 15.12, 15.13, 15.81, 15.81/1, 15.81/21, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.5(1, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 52.33, 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 ,Г , 
52.48, 52.49, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30. 
55.30/1, 55.30/2, 55.22, 60.23 , 60.24, 63.12, 63.30 , 63 40. 
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70.31, 70.40, 71.33, 71.34, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 
74.20/4, 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, посредување и застапување во областа на про-
метот со стоки и услуги, транспорт на стоки во меѓуна-
родниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, ма-
лограничен промет со соседните земји: Албанија, Буга-
рија, Грција и СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица друштвото наста-
пува во свое име и за своја сметка. За обврските сто-
рени во правниот промет со трети лица друштвото од-
говара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешно трговскиот промет е Кадри 
Прапанику, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2918/ 
98. (26896) 

Основниот суд во Штип, со решението Срег. бр. 186/ . 
99, на регистарска влошка бр. 1-1687-0, ја запиша во 
судскиот регистар промената на овластено лице на Ак-
ционерското друштво во мешовита сопственост З И К 
„СТРУМИЦА" ц.о. Друштво со ограничена одговор-
ност „МОША ПИЈАДЕ" - Струмица. 

Се врши промена на овластено лице. 
Се разрешува Ѓорги Андонов в.д. директор за заста-

пување на друштвото во внатрешниот и надворешниот 
трговски промет. 

Се именува Георге Костуранов за в.д. директор со 
неограничени овластувања во застапување на друш-
твото во внатрешниот и надворешнотрговскиот про-
мет. 

Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 186/99. (26941) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје П - Скопје со решението Ш 
Рег.зг.бр. 179/99 година во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Републички центар за кул-
турно-просветно и духовно унапредување на Ромите -
Скопје со седиште во Скопје на ул."Никола Петров" 
бр. 44-а. 

Дејноста на Републичкиот центар за културно-
просветно и духовно унапредување на Ромите - Скопје 
е да го негува, развива и афирмира пишаниот збор и 
литературниот назив на ромите според Романи грама-
тика издадена во 1980 година во Скопје, да врши нау-
чно истражувачка дејност во областа на јазикот, исто-
ријата, културата, уметноста и структурните карак-
теристики на ромите во Македонија, издавачка и пре-
ведувачка дејност утврдена со Закон, организирање на 
го*дишна традиционална поетско-музичка вечер низ 
градовите во државата, трибини, семинари и симпо-
зиуми и да го негува и развива заедништвото на меѓу-
националните односи во Република Македонија. 

Со денот на запишувањето во регистарот Репуб-
личкиот центар за културо-просветив и духовно уна-
предување на Ромите - Скопје се стекнува со својство. 
на правно лице. 

Од Основен суд Скопје П - Скопје. (29393) 1 

Основниот суд во Тетово објавува дека во реги-
старот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. 

бр. 147/99 е запишан Радиоаматерски клуб "ВАТ" од 
Тетово. 

Работа и активности на здружението е ширење и 
популаризирал^ на техниката од областа на радио-
аматерството, поттикнување, развој, и јакнење на ин-
тересот кај младите и возрасните за активно занимање 
со електроника, радио и телекомуникации, 
организирање и спроведување на стручна и воспитна 
работа на радиоаматерите и слично од член 2 и 3 од 
Статутот. 

Седиште на здружението е во Тетово, ул."Мурат 
Бафтиари" (трговски центар Мисими-Компани - Горна 
Чаршија", а ќе делува на подрачјето на општина 
Тетово и Република Македонија. 

Од Основен суд во Тетово. (29384) 

Основниот суд во Тетово, со решението Рег.згф.бр. 
146/99 година од 20.07.1999 година го запиша следното: 

I. Во ригистарот на Здруженија на граѓани и 
фондации под рег.бр. 146/99 година, се запишува Здру-
жение на граѓани - Здружение за модерна економија, 
со скратено име АМЕ, со седиште во Тетово, 
ул."Б.Кидрич" бр.1. 

П. Работата и активноста на Здружението ќе се 
однесува на унапредување на деловното однесување и 
комуникација помеѓу деловни субјекти, унапредување 
на финансиските односи помеѓу економските субјекти, 
промовирање на деловни иницијативи и креативност 
кај граѓаните за отворено стопанство, соработка со 
слични организации од земјата и странство. 

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на 
Здружението е територија на РМ. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на 
правно лице и може да почне со работа од 20.07.1999 
година 

Од Основниот суд во Тетово. (29386) 

Основниот суд во Тетово, со решението Рег.згф. 
бр. 153/99 година од 27.081999 година го запиша 
следното: 

I. Во регистарот за Здруженија на граѓани и 
фондации под Рег.бр. 153/99 година се занишува Здру-
жение на граѓани, Кошаркарски клуб - Тетово 99, со 
скратено име КК- Тетово 99, со седиште во Тетово. 

II. Работата и активноста на Здружението ќе се 
однесува на омасовување на кошаркарскиот спорт во 
местото, општината и пошироко, ангажирања спорт-
ски план, учество во организираниот систем на натпре-
варување, соработка со спортски клубови и унапре-
дување на стручна работа и стручни кадри и др. 

Подрачјето на Организацијата и дејствување на 
Клубот е подрачјето на Општината и територија на 
РМ. во зависност од постигнатите резултати. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на 
правно лице и може да почне со работа од 27.08.1999 
година. 

Од Основниот суд во Тетово. (29387) 

Основниот суд во Куманово, објавува дека со реше-
ние ЗГ.бр. 32/98 од 04.03.1999 година во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации се запишува Сојуз 
на борците на народноослободителната и антифашис-
тичка војна на Македонија 1941-1945. 

Се запишува Сојуз на борците на народноослобо-
дителната и антифашистичката војна на Македонија 
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1941-1945 Општински одбор Куманово, со скратен на-
зив О О на СЕМ Куманово, со седиште во Куманово, 
ул. "Илинденска" бб, застапувано од претседател г-дин 
Александар Јакимовски, во Регистар на здруженија на 
граѓани и фондации при Основен суд во Куманово под 
Рег.бр. 83. 

Од Основниот суд во Куманово. (29750) 

Со решение Згф.бр. 20/99 од 16.03.99 год. во Регис-
тарот на здруженија на граѓани и фондации што се во-
ди при Основен суд Штип под реден бр. 20 за 1999 
година се запишува Радио клуб Никола Тесла - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Јосиф 
Ковачев" бр. 82 во Штип, а здружението ќе дејствува 
на територијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (29751) 

Со решение Згф.бр. 32/99 од 1.06.99 год. во Регис-
тарот на здруженија на граѓани и фондации што се 
води при Основен суд Штип под реден бр. 32 за 1999 
година се запишува Здружение на сметководители, 
финансиски и ревизори - Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Аце 
Скопјанчето" бр. 38 во Пробиштип, а здружението ќе 
дејствува на територијата на Општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип. (29752) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 

во Струмица под Ст.бр.102/99 од 03.08.1999 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ДТТ 
"Топер Петар Мицев и др.ЈТД" од Струмица, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот, заради што и се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓааат горена-
веденото решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена од објавувањето на истото во "Службен весник на 
РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Отру мица. (29377) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст.бр.141/99 од 26.08.1999 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ТП "Велс-
Комерц" од с. Дрвош, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓааат горена-
веденото решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена од објавувањето на истото во "Службен весник на 
РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Сгрумица. (29378) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр.123/99 од 04.08.1999 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПП "Рива" 
од с. Куклиш, но е одлучено истата да се заклучи, 

односно да не се спроведува поради немање имот на 
должникот. 

Доверителите можат да го напаѓааат горена-
веденото решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена од објавувањето на истото во "Службен весник на 
РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на. претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (29379) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Сг.бр.124/99 од 04.08.1999 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТ "Уни-
трејд компани" од с. Муртино,Струмица, но е одлучено 
истата да не се спроведува поради немање имот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓааат горена-
веденото решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена од објавувањето на истото во "Службен весник на 
РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица (293 80) 

Се решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица по Ст.бр. 80/99 од 03.08.1999 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТ . 
"Мидрал" од Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓааат горена-
веденото, решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена од објавувањето на истото во "Службен весник на 
РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (29381) 

Со решение на Стеча_јниот совет при Основниот 
суд во Струмица под Ст.бр. 122/99 од 04.08.1999 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ППСГУ 
"Хит-Канекс" од с. Турново, но е одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот, 
зради што и се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаа$т горенаведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од 
објавувањето на истото во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (29382) 

Со решение Ст.бр. 117/99 од 25.08.1999 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТУ "Сгу-
дио-Мак" ПО, с. Куклиш со број на жиро сметка 41300-
601-56687 која се води при З П П Филијала Струмица, но 
истата не се спроведува поради немање имот на 
должникот и стечајната постапка над должникот ПТУ 
"Студио-Мак" ПО, с. Куклиш се заклучува 
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Доверителите можат да го напаѓааат горена-
веденото решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена од објавувањето на истото во "Службен весник на 
РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (29300) 

Со решение Ст.бр. 86/99 од 25.08.1999. година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТУ 
"Токата-ком" увоз-извоз, Струмица со број на жиро 
сметка 41300-601-25937 која се води при З П П Филијала 
Струмица- но истата не се спроведува поради немање 
имот на должникот и стечајната постапка над 
должникот ПТУ "Токата-ком" се заклучува. 

Горенаведеното решение доверителите можат да го 
напаѓааат со жалба преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од 
објавувањето на истото во "Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (29301) 

Со решението на Стечајниот совет при Основниот 
суд во Струмица, под Ст.бр.112/99 од 14.07.1999 година 
е отворена стечајна постапка над должникот ТП 
"Нева-Ком" од Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот на должникот, заради 
што и се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓааат горена-
веденото решение со жалба преку Основниот суд во 
Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 
дена од објавувањето на истото во "Службен весник на 
РМ". 

По правосилноста на решението горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претпри-
јатија. 

Од Основниот суд во Струмица. (29302) 

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр.45/99 
од 05.05.1999 година отвори стечајна постапка над 
должникот Претпријатие за производство и монтажа 
на бетонска глантерија "Ацика-МБ" - Прилеп со П О со 
седиште на ул."Борка Влачарот" бр. 7 со предмет на 
работење производство на азбесно-цементни 
производи со жиро сметка 41100-601-25617 во Заводот 
за платен промету Филијала Прилеп. 

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

Од Основниот суд во Прилеп. (29303) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 823/99 од 02.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско услужно претпријатие "М-МОДЕЛС" ц.о. екс-
порт-импорт од Скопје, ул. "Христо Чернопеев" бр. 6-
б, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-341606. 

За ликвидатор се определува лицето Миновска Ели-
савета од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 27/28 и 
тел.! 10-535. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (29293) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 872/99 од 28.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско друштво за трговија и услуги "ФАЛКОН С.Р.С" 
д.о.о. Розета и Саша од Скопје, ДТЦ Мавровка лам.Ц, 
1 спрат л.7, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
396799. 

За ликвидатор се определува лицето Надица Младе-
новска од Скопје, ДТЦ Мавровка лам.Ц. кат 1 кан.бр. 
2 и тел. 111-144. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по о<бја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докажи, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (29331) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 855/99 од 30.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "СТА-
ТИВА" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "8-ма Ударна 
Бригада" бр. 20-а, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
148698. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6 и тел.262-
162. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (29342) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 12/98 од 23.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за угостителство, туризам и промет на 
големо и мало "ЧАВАДАР" од Куманово, ул. "Романи-
ја" бр. 3, од Куманово, со жиро сметка 40900-601-10194. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6 и тел.262-
162. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
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пријава во два примерока 'со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (29343) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 683/99 од 17.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Друштво за надворешен и внатрешен промет, произ-
водство и услуги "НЕС ПРОМ" Антонио ДООЕЛ од 
Скопје, ул. "Њу Делхиска" бр. 4/2-7, од Скопје, со жиро 
сметка 40120-601-57091. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот наѓ последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (29352) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 947/99 од 26.08.1999 година е 
отворена ликвидациона Цостапка над должникот 
Претпријатие за услуги, производство и промет "АР-
ТЕЛ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Дане Крап-
чев" бр. 16, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
333275. 

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Јовиќ 
од Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 74-а/40 и 
тел.361-181. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот с^д Скопје -1 - Скопје. (29366) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 713/99 од 26.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот При-
ватна здравствена организација - Ординација по општа 
медицина "УГРИН" ц.о. од Скопје, ул. "Џумајска" бр. 
22, од Скопје, со жиро сметка 40120-601-21761. 

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристов-
ска од Скопје, ул. "Алекса Дундиќ" бр. 147-6 и тел.262-
162. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (29387) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 451/99 од 15.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "ПЕЧУРКА-ПРОМЕТ" д.о.о. експорт-
импорт од Скопје, ул. "Блажо Орландиќ" бр. 16-а, од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-323144. 

За ликвидатор се определува лицето Марјана Ди-
митровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44 и 
тел. 126-004. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (29468) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 424/99 од 15.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за превоз, трговија на големо и мало 
"ЗОМА-ФС" удоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Алексан-
дар Македонски" бр. 29-а, од Скопје, со жиро сметка-
40120-601-185001. 

За ликвидатор се определува лицето Марјана Ди-
митровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44 и 
тел. 126-004. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (29470) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 799/99 од 06.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "АВ-
ТО-СТАР МС" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Кузман 
Јосифовски Питу" бр. 24, од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-378729. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Божи-
новски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116 и 
тел.260-694. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
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дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (29474) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 740/99 од 27.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, транспорт и услуги "А.Д.-
ТРАДЕ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Климент Ох-
ридски" бр. 24/2-10, од Скопје, со жиро сметка 40100-
601-348360. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (29638) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 741/99 од 27.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "ВИКИ-
КОМЕРЦ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Васил Ѓор-
гов" бр. 28/12, од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
402017. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази* а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (29639) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 662/99 од 21.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и промет "ЦЕРЕРА" 
увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Првомајска" бр. 24, од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-272838. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
ковски од Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бр. 9/10. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (29640) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 719/99 од 26.07.1999 година е 

отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и промет "ЛУКАС 
ТРЕЈД" ц.о. од Скопје, ул. "С.Арсов" бр. 6-а, од Скопје, 
со жиро сметка 40100-601-386972. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 и тел.452-
084. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 т Скопје. (29677) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решение на овој суд Л.бр. 619/99 од 13.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за градежништво, трговија, производ-
ство и услуги "КРИСТИНА 92" д.о.о. експорт-импорт 
од Скопје, ул. "М.Митевски" бр. 9/6-1, од Скопје, со 
жиро сметка 40110-601-316377. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров 
од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4 и тел.452-
084. 

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

Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на по-
следната објава. 

Од Основниот суд Скопје -1 - Скопје. (29678) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Кава-
дарци 1 (вон) КП - 8486, дел - 2, план - 016, скица - 016, 
викано место - „Шивечко", кат. култура - нива, кат. 
класа - 5 со површина од 3450 м во сопственост на 
Лилјана Василева од Кавадарци, видно од имотен лист 
бр. 2744 за цена од 45.000,00 денари. 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти, со 
право на првенство на купување - сопственици, заед-
нички сопственици, сосопственици и соседи (чие зем-
јиште граничи со земјиштето што се продава) доколку 
ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување 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 губат 
правото на првенство. (29304) 

Се продава земјоделско земјиште во катастарска 
општина Неготино - вон, парцела број 1558 во место 
викано „Ридишта" нива со површина од 5299 м2 во ката-
старска општина Неготино - вон сопственост на Крзна-

1 риќ Винко од Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ" број 56. 
Цена на продажба 30.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
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н>ето на огласот во „Службен весник на РМ4' писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. 

Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито" бр. 
138, Неготино. (29305) 

Методи Србакоски продава недвижен имот на К.П. 
број 951/16 во КО Оровник на место викано „Страчка", 
2/8 од лозје, класа 3, со вкупна површина од 1320 м2, за 
купопродажна цена од 45.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што 
се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на РМ", писмено да се 
изјаснат за прифаќање на понудата. 

Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 

до нотарот Васил Кузманоски, ул. „Македонски Про-
светители" бр. 5, Охрид. (29306) 

Се продава земјоделско земјиште во катастарска 
општина Демир Капија, две идеални третини од пар-
цела број 3885 во место викано „Церот", нива со повр-
шина од 1159 м2 во Катастарска општина Демир Капија, 
сопственост на Ангелов Љубо од Демир Капија, ул. 
„Партизанска" број 77 и Ангелов Борис од Демир Ка-
пија, ул. „Партизанска" број 78. Цена на продажба 
11.680,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. 

Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање' на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито" бр. 
138, Неготино. (29307) 

Се продава земјоделско земјиште во катастарска 
општина Неготино - вон, парцела број 1558 во место 
викано „Ридишта" лозје со површина од 5299 м2 во 
катастарска општина Неготино - вон сопственост на 
Крзнариќ Винко од Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ" број 
56. Цена на продажба 160.242,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќање на понудата. 

Во спротивно го губат правото на првенство. 
Изјавите за прифаќање на понудите да се доставу-

ваат до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито" бр. 
138, Неготино. (29308) 

Се продава дел од земјоделско земјиште КП. бр. 624 
место викано „Село", нива 7 класа со површина од 454 
м2, дел на исто место под К•П. бр. 62 со површина 414 
м2, дел на исто место дел од К.П. бр. 626, во површина 
од 572 м2 или вкупна површина од 1440 м2 во КО Жити-
нени опишано по П.Л. бр. 46 за цена од 125.000,00 
денари, сопственост на Јашар Шазиман Сиаде од с. 
Праленик, Дебар. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствени-
ците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денрт на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Агрон Чутра, ул. „Атанас Илиќ" бб, Дебар. 

-< (29309У 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 3285, план 58, скица 1, место викано „Пи-
тарница", нива 2 класа, со површина од 108 м2, во КО 
Гостивар, сопственост на Лимани Ваиде, ул. „Пиварни-
ца" бб, за цена од 33.600,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска, ул. „Б. Гиноски" бб, во 
Гостивар. (29310) 

Се продава земјоделско земјиште - и тоа парцела: 
КП 148/3 нива, чија вкупна површина изнесува 2831 
м2на место викано „Кутлиште" заведена во Поседовен 
лист број 858 за КО Буково - сопственост на лицето 
Балтовски Петар од Битола, ул. „Маркс и Енгелс" број 
5 за вкупна цена на земјиштето што се продава од 
250.000,00 денари. 

Се повикуваат лицата со првенствено право на купу-
вање на земјиштето, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата, во спротивно го губат правото на 
првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до продавачот Балтовски Петар или нотарот Весе-
линка Деребанова-Крстевска, Грозд Л-5, до Битола. 

(29311) 

Се продава 65/1119 идеален дел од 160/1119 идеален 
дел од земјоделско земјиште - овошна градина, постро-
ена на КП број 5896, план 27, скица 51, место викано 
„Јурија", класа 5, со вкупна површина од 5593 м2, во КО 
Кучевиште, сопственост на Кузманоски Марко од 
Скопје, ул. „Бел Камен" бр. 19, 160/1119 идеален дел, 
за купопродажна цена од 100,00 денари за кг. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на, РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ќосев Михаил, ул. „Беласица" бб, Скопски 
саем, Скопје. (29346) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, построена 
на К П број 398/3, план 3, скица 10, место викано 
"Црквиште", класа 3, со површина од 1070 мг, во К О 
Волково, сопственост на Поповски Среќко од Скопје, 
ул.мПартизански одреди" бр. 117/2-2, за вкупна цена од 
320.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосоп-
ствениците и соседите чие земјиште граничи со зем-
јиштето што се продавало рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се дос-
тават до нотарот Стоименовиќ Никола, ул."Анкарска" 
бр. 33, Скопје. _ _ _ _ _ (29338) 

Се продава земјоделско земјиште нива К•П. 1667, 
план 9, скица 21, во место викано "Горна река", класа 1, 
со површина од 1226 м2, заведена во ПЛ бр. 276 за К О 
Челопек, сопственост на Љубица Петровиќуза вкупна 
.купопродажнаценаѕод 100.000,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите 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 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцев ~од Куманово, ул." 11 Октом-
ври" бр. 4. (29373) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
во КО Кучевиигге на К П 5731/4, план 27, скица 50, 
место викано "Бошнане", класа 3, со површина од 401 
м2, сопственост на Павлина Крстиќ од Скопје, за цена 
од 60.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Зорица Пулејкова, ул."Кузман Јосифовски-
Питу"бЦ.5, Т Ц Скопјанка - Скопје. (29394) 

мено да се изјаснат за прифаќање на понудата Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимоски, ул."Кеј Братство-
Единство" бр. 41 во Гостивар. (29390) 

Се врши размена на земјоделско земјиште во атарот 
на КО Милетино и тоа сопственост на Ајрулаи Расима 
Нуредин од с. Милетино - Тетово заведено во ПЛ 
бр.642 и тоа нива која се наоѓа на К П бр. 2489/2 на 
место викано "ПИВ" нива класа 3, во површина од 
1324м2 и нива заведена на ПЈ1 бр. 857 К О Милетино на 
дел од К П бр.1001 нива на место викано "Ќерамид-
ница" нива класа 1, во површина од 246 м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите 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 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Александар Захариев, ул."ЈНА" бр.4, 
Тетово. (29394) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП бр.23/43-4; КП.23/43-2; и К П 23/43-1, место 
викано "Лозја",класа 2, со површина од 430 + 1060 + 430 
м2, во К О "Бањица"сопственост на Јовановски Јована 
Томислав и Душан, за цена од 290.000.- денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјишт«ето 
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 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Иво Серафимоски, ул."Кеј Братство-Един-
ство" бр. 41 во Гостивар. (29389) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена 
на КП број 705, план 16, скица 9, место викано. "Паза-
риште", класа 8-ма, со површина од 2600 м2, во К О 
Маврово, сопственост на Фарцеловски Стефан од 
Скопје, за цена од 160.000.- денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од .30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во "Службен •весник На РМ'; пис- " 

Се продава земјоделско земјиште КП.бр.559/1 на 
место викано "Гланица", нива 3 класа, во површина од 
5978 м2 и ливада 3 класа, во површина од 5000 м2, 
опишани по ПЛ.бр.З54 на К О Синичане, за цена од 
900.000,00 денари сопственост на Абдурахими Садик 
Хасан од Тетово, ул."Охридска" бр. 9 и КП.бр.463 на 
место викано "Село", пат со површина од 524 м2 

опишано по ПЛ.бр.38 на К О Требош, за цена од 
50.000,00 денари сопственост на Кадрии Беџетов Кадри 
и Сејфулаи Сулејман Хадије од с. Требош, Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите 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 
спротивно го губат правото на првенство. 

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

(29394) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Тркалезен печат и штембил под наслов:"Претпри- 1 

јатие за транспорт и шпедиција "Центроимпекс" Д О О 
увоз - извоз Скопје". (29679) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.0679094,издаден од УВР - Скопје на име 

Имер агим Али, ул."104" бр.ЗО, с. Сарај,Скопје. (29351) 
Пасош бр.768533, издаден од ОВР - Струга на име 

Кујача Никола,ул."Пролетерски б р и г а д и р . 13,Струга. 
Пасош бр•! 140840/98,издаден од УВР - Скопје на име 

Сали Роберт ул. Шуто Оризари бр.12,Скопје. (29362) 
Пасош бр.152311/93,издаден од УВР - Скопје на име 

Саити Даим, с. Глумово,Скопје. (29364) 
Пасош бр.0639778,издаден од УВР - Скопје на име 

Ловриќ Анета, ул. "Ф. Рузвелт" бр.34,Скопје. (29367) 
Пасош бр.789490, издаден од УВР - Скопје на име 

Назиф Хамити, ул. "А. Авдовиќ" бр.8,Скопје. (29368) 
Пасош бр.0690651,издаден од ОВР - Виница на име 

Салиов Асан, ул."Македонска" бр. 68,Виница (29369) 
Пасош бр.159153/94,издаден од УВР - Скопје на име 

Махир Слмани, с. Чајлане,Скопје. (29370) 
Пасош бр.1175490/99,издаден од ОВР - Струга на име 

Лога Шпејтим, с. Ливада, Струга (29371) 
Пасош бр.1179078 на име Шаќир Зурија,Дебар.(29372) 
Пасош бр.058887/93»издаден од УВР - Скопје на име 

Гордана Кочевска, ул. "Т. Томшиќ" бр.25/2-12,Скопје. 
Пасош бр.999971/97,издаден од УВР - Скопје на име 

Благоја Младеновски, с. Пакошево,Скопје. (29392) 
Пасош бр.696209 на име Андонски Владо, ул. "Кру-

шевска Република" бр.39,Струмица. - (29396) 
Пасош бр.507719, издаден од УВР - Штип на име 

Михајлов Василчо, ул."Х.Карош"бр.41/16,Штип.(29437) 
Пасош бр.0095692, издаден од УВР - Прилеп на име 

, Павлоски Милан, ул."Цане Илиески"бр.70,Прилеп. 
Пасош на име Јованов Ванчо,Радовиш. (29453) 
Пасош бр.954903^,издаден од УВР, - Скопје на име 

Емин Мустафа, с. Долно Свиларе,Скопје. (29475) 
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Пасош бр.476072/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Џезаир Шерифи, ул. "Серава" бр.72/1-7,Скопје. (29515) 

Огласот објавен во"Службен весник на РМ" бр.54/99 
за пасош бр.1184184/99 се сторнира,издаден од на име 
Макфирет Тахири, ул."Ѓ. Попхристов" бр.6/6-6,Скопје. 

Пасош бр.211116/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Ристо Ангелов, ул."Сердарот" бр.84,Скопје. (29535) 

Пасош бр.875433/96, издаден од УВР - Скопје на име 
Исуф Л>есковица, ул."Шуто Оризари 37" бр.8,Скопје. 

Пасош бр.097063 8/97,издаден од УВР - Гостивар на 
име Давидовски Здравко, ул. "Б. Кидрич" бр.172, Гос-
тивар. (29537) 

Пасош бр.750076/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Масер Мусли, с. Буковиќ,Скопје. (29562) 

Пасош бр.1173067/99,издаден од УВР - Скопје на име 
Самедин Шабанов, с. Батинци,Скопје. (29571) 
Пасош бр.1004270/97,издаден од УВР - Штип на име 

Мамушев Ванчо, ул. "К.Мисирков" бр.79,Штип. (29581) 
Пасош бр.446557/94,издаден од УВР - Скопје на име 

ЛИуќурија Реџепагиќ, ул."Џ.Кенеди" бр.11 а /2-21, 
Скопје. (29637) 

Пасош бр.483280/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Сабит Цури, ул."А. Цесарец" бр.9/3-1,Скопје. (29641) 

Пасош бр.322055/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Зејнели Рамон, с. Трубарево, ул. "4 " бр4,Скопје.(29642) 

Пасош бр.642641/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Оливер Младеновски,с.Марино,ул."Х.Т.Карпош" бр.49, 
Скопје. (29666) 

Пасош бр.816614/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Шерифи Салајдин, ул."П.Тошев" бр.34 б,Скопје.(29668) 

Пасош бр.0142317,издаден од ОВР - Валандово на име 
Поповиќ Искра, с, Јосифово,Валандово. (29672) 

Пасош бр.781096,издаден од ОВР - Кичево на име 
Божиноски Марјан,ул."Т.Цаноски"бр. 10,Кичево.(29674) 

Пасош на име Марковски Борис, с. Смојмирово, 
Берово. (29676) 

Пасош бр.095652/96,издаден од УВР - Скопје на име 
Етем Бајрами, ул. "Клисурска" бр.12,Скопје. (29684) 

Пасош бр.0968729 на име Беким Сучи, ул."25" бр.40, 
Битола. (29698) 

Пасош бр.922594/97,издаден од ОВР - Струга на име 
Трпоски Горан, ул."М.Тито"бр.4-б,Струга. (29703) 

Пасош бр. 0863298 на име Исламовски Зеќо, Дебар. 
Пасош бр. 545843 на име Стојанова Викторија, 

ул ."Панче Пешев" бр. 2-1/5, Струмица. (29683) 
Пасош бр. 816799, издаден од УВР - Скопје на име 

Сариевски Михајле, ул."Браќа Миладинови" бр. 40, 
Скопје. 

Чекови од бр.3969447 до 3969453 и 3045536,од тековна 
сметка бр. 109074-77,издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Кузмановска Снежана,Скопје.(29354) 

Чекови од бр.3398725 до 3398730, од тековна сметка 
бр.97246-30, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Митрески Блаже,Скопје. (29356) 

Чекови од бр.4297500 до 4397515, од тековна сметка 
бр.43716-59, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Андова Марика,Скопје. (29358) 

Чек бр.2367167, од тековна сметка бр.6231560»издаден 
од Поштанска штедилница - Скопје на име Пушкоски 
Ѓоко,Скопје. (29360) 

Чекови бр.3689366, 3689367, 3689368 и 3689370, од 
тековна сметка бр. 126720-02,издадени од Комерцијална 
банка ад-Скопје на име Демирали Алиса,Скопје.(29365) 

Чекови од бр.3695458 до 3695472 и од бр.3655370 до 
3655377, од тековна сметка бр.40622-34, издадени од 

на име Тодоров Бла-
гоја«Скопје. (29375) 

Чекови бр.3786704 до 3786706 од бр.2422468 до 2422473 
од бр.2422448 до 2422467 и 3831285, од тековна сметка 
бр.1261-75,издадени од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Герасимова Лидија,Скопје. (29624) 

Работна книшка,издадена од Ниш на име Ѓорѓевиќ 
Риста,Скопје. (29359) 

Работна книшка на име Никола Малиновски,Скопје. 
Работна книшка на име Дритан Адили, с. Арангел, 

Кичево. (29404) 
Работна книшка на име Јошевска Билјана, ул."Даме 

Груев" бр. 134,Битола. (29406) 
Работна книшка на име Јашароска Наташа ул. "Д. 

Завој" бр. 102,Прилеп. (29446) 
Работна книшка на име Алили Лирије, ул."Ибе Пали-

ку ќаибр .18,Кичево. у (29448) 
Работна книшка на име Ѓорѓиевски Владимир, ул. 

"КЈашаров" бр.80,Битола. (29465) 
Работна книшка на име Гариќ Бајро, с. Житоше, 

Крушево. (29466) 
Работна книшка на име Кирков Васко, ул. "Брегал-

ничка" бр .47-а,Битола. (29469) 
Работна книшка на име Крстеска Сл авј анка,Скопје. 
Работна книшка на име Василевска Мирослава, 

Скопје. (29680) 
Работна книшка на име Севдие Рамадан,Скопје. 
Свидетелства за I,II,Ш и IV година, издадени од тим. 

"Зеф Љуш Марку" Скопје на име Зузаку Ваљдет, 
Скопје. (29363) 

Свидетелства за Ш година еп.насока на име Михај-
лова Сузана, с. Оризари,Кочани. (29408) 

Свидетелство за завршено средно образование на име 
Јован ПетровДетово. (29410) 

Свидетелства за I и II година,издадени од УЦСО "На-
це Буѓони"-Куманово на име Ештрефи Арсим,ул."Д•р 
Рибар" бр.82, Куманово. (29415) 

Свидетелства за I и II година,издадени од УЦСО "На-
це Буѓони"-Куманово на име Авди Мустафа,с.Опае, 
Куманово. (29417) 

Свидетелства за I и II година,издадени од УЦСО "На-
це Буѓони"-Куманово на име Локман Шабани, с. Опае, 
Куманово. (29422) 

Свидетелство за I година,издадено од Ц С Н О "Злате 
Малакоски"-Гостивар на име Стојчески Д•Љубиша, ул. 
"Иво Рибар Лола"бр.419,Тетово. (29425) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ во с. 
Групчин-Тетово на име Усени Хаџије,с.Мерово,Тетово 

Свидетелство на име Сејдија Рефет,аГ.Речица,Тетово 
Свидетелство на име Јакимовски Тони,с. Каласлари, 

Велес. (29451) 
Свидетелство на име Мафтиме Рамадани, ул. "С. Бај-

рами" бр.9/а, Гостивар. (29471) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ајрули 

Мешур, с. Раковец,Тетово. (29472) 
Свидетелство за скараџија и точител на алкохол на 

име Јовановски Моме,ул."33"бр. 1,н.Карпош,Куманово. 

Свидетелства за 1,II,Ш и IV год. и Диполма,издадени 
од ЕТУЦ "Михајло Пупин" Скопје на име Жарир 
Симрин,Скопје. (29533) 

Месечна карта во вредност од 830,00 ден. на име 
Ристоски Дарко, ул."Железничка"»Тетово. (29403) 

Штедна книшка на име Бандевски Минде, ул."М. Ка-
мен" бр.88, Прилеп. (29443) 

Штедна книшка бр. К-Б 157.82,издадена од Стопанска 
банка а.д. - Битола на име Драге Петрески, ул."М. 
Цветаноски" бр. 32,Прилеп. (29460) 

Избирачка легитимација бр. 12983832701-01,издадена, 
од Министерство за правда - СкопЈе на име Симонов-
ска Блага,Скопје. (29361) 
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Решение бр. 14-4840/2,издадено од Министерство за 
надворешни работи на име Д О ОмЦентробизнисм, 
Виница. (29353) 

Решение у т бр.25-1415,издадено од министерство за 
стопанство П О Е - Чаир - Скопје на име Фатмир 
Кал>иси, Скопје. (29383) 

Решение бр.25-990 на име Адеми Шеќибе, ул.и29 
Ноември" бр. 52,Тетово. (29395) 

Решение бр.25-487 на име Емсал, Исени,ул.мМ.Ацев" 
бр. 27,Тетово. (29398) 

Решение бр. 10-1199,издадено од Министерство за сто-
панство - Гостивар на име Николоски Бобан, ул. 
иБ.Гиноски"бр.7Јостивар. (29456) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки 

(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Ј.П. за поштенски 
сообраќај „Македонска пошта" ц.о. Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 19/99 
ЗА НАБАВКА НА ЗИМСКА РАБОТНА ОБЛЕКА 

ЗА ПОШТЕНСКИ РАБОТНИЦИ 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски сообра-
ќај „Македонска пошта" ц.о. Скопје - Дирекција, со 
седиште во Скопје, на ул. „Орце Николов" б•б. 
1.2. Предмет на набавката: зимска работна облека. 
1.3. Вид и количина: 
- Дадени во тендер документацијата. 
1.4. Квалитет: Предметот на набавката треба да биде 
изработен согласно тендер документацијата. 
1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.6. Спроведување на постапката: согласно Законот за 
јавни набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98). 
1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
а) квалитет - 40 бода, 
б) цена - 15 бода, 
в) начин на плаќање - 5 бода, 
г) рок на испорака - 40 бода. 
1.8. Рок за поднесување на понудите: до 27.09.1999 го-
дина (понеделник) до И часот кога е и јавното отво-
рање на понудите. 
1.9. Рок на важност на понудата: 60 дена од денот на 
прифаќањето на понудата. 

2. ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА 
2.1. Тендер документацијата на зимската работна 
облека за поштенски работници може да се подигне во 
архивата на Дирекцијата при Ј.П за поштенски сообра-
ќај „Македонска пошта" ц.о. Скопје, секој работен ден 
од 08.00 до 14.00 часот. Износот на надоместокот кој 
што треба да се плати при подигање на тендер докумен-
тацијата е неповратен и изнесува 500,00 (петстотини) 
денари, со уплата на жиро сметка 40100-601-409616 со 
даночен број 4030997339674 Стопанска банка депонент. 
2.2. Само понудувачите кои ќе ја подигнат тендер доку-
ментацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудувачите задолжително да ја достават след-
ната придружна документација: 
- извештај со мислење за бонитетот на понудувачот-
издаден од ЗГШ на Република Македонија (согласно 

член 22 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на 
РМ" бр. 26/98), Правилникот за содржината на доку-
ментот („Сл. весник на РМ" бр. 32/98), во оригинален 
примерок или фотокопија заверена кај нотар/, 
- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес 
на ликвидација издаден од страна на судот (согласно 
член 24 од Законот за јавни набавки). 
- доказ дека не му е изречена мерка за безбедност 
забрана на вршење на дејност, издаден од страна на 
судот (согласно член 24 од Законот за јавни набавки). 
Горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколу се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.3. Понудата треба да содржи единечни цени по парче 
и вкупна цена по вид на производ како и задолжително 
да биде доставен изработен примерок од производи што 
ги нуди. 
3.4. Понудата може да биде дадена поединечно за 
ставки или за целата набавка заедно.^ 
3.5. Цената треба да биде конечна, франко магацин на 
набавувачот во денари, со вкалкулиран данок на про-
мет на производ. 
3.6. Доколку производот е со странско потекло во це-
ната задолжително се внесува и износот на царинските 

' и други давачки (член 54 од Законот за јавни набавки). 

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно 
лице на понудувачот. 
4.2. Понудата се испраќа во затворен плик кој содржи 
уште два затворени и запечатени пликови. 
Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај" како и број на отворениот 
повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот. Во 
средината на пликот треба да биде назначена адресата 
на набавувачот. 
Првиот внатрешен плик ја содржи придружната „доку-
ментација". 
Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја 
содржи ознаката „понуда". 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на ЈП „Македонска пошта ц.о. Скопје 
најдоцна до 27.09.1999 година (понеделник) до 11,00 
часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на 
предавањето на понудата. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот 
рок, како и оние кои не се изработени според пропози-
циите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, 
нема да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
27.09.1999 година понеделник во 11 часот во Салата за 
состаноци на Дирекцијата на ЈП „Македонска пошта" 
ц.о. Скопје. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда, а не се дозволени варијанти т.е. опции. 
5.5. За дополнителни информации, понудувачите мо-
жат да контактираат на телефон 091/105-240 и 105-214. 

Комисија за јавни набавки 
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Врз основа на член 10, член 13 став 1 алинеја 1, член 
14 став 1 и член 16 од Законот за јавни набавки („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 26/98), Коми-
сијата за јавни набавки во Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Република Македонија по 
втор пат објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР.2/99 
З А ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ З А НАБАВКА НА ЕК-

СТРА ЛЕСНО МАСЛО З А ГОРЕЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач по овој отворен повик е Службата за 
општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија, ул. „Железничка" бб - Скопје. 

1.2. Предмет на набавка е набавка на 324 тон^ј ек-
стра лесно масло за горење, за грејната сезона 1999/ 
2000 година, за одделенијата за општи и заеднички ра-
боти, во општините: Битола, Берово, Валандово, Гев-
гелија, Гостивар, Кичево, Крушево, Кавадарци, Него-
тино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Ресен, Свети Ни-
коле, Струга, Струмица, Тетово, Штип, Гази Баба, 
Чаир, репрезентативните и резиденцијалните објекти 
во Скопје, Охрид, Дојран и Попова Шапка, Заводот за 
судски вештачења и Клубот на органите на управата. 

1.3. Екстра лесното масло за горење треба да одго-
вара на пропишаните стандарди или на стандардите 
прифатени од Република Македонија. 

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право 
на учество на сите домашни и странски правни и фи-
зички лица. 

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отво-
рен повик, во согласност со Законот за јавни набавки. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

2.1. Понудата треба да ги содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

2.2. Понудата треба да го содржи називот на произ-
водителот на екстра маслото за горење. 

2.3. Понудата треба да содржи цена во денари по 
литар и тон, како и вкупната цена на целата набавка, со 
сите трошоци за утовар, транспорт и истовар до крај-
ните корисници од точка 1.2. од овој повик. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на пла-
ќање. 

2.5. Понудата треба да го потврди рокот за испо-
рака, кој треба да биде најдоцна до 30.09.1999 година. 

2.6. Понудата треба да има рок на важност. 

2.7: Понудите од странските понудувачи треба да 
бидат преведени на македонски јазик. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финан-
сиската и економската способност, согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки во оригинал или заверено 
фотокопие кај овластен орган и писмено овластување 
за претставникот на понудувачот за учество на јавното 
отворање. 

3.2. Понудувачот треба да достави список на главни 
испораки на екстра лесно масло за горење во послед-

ните 3 години и сертификат од надлежна институција за 
контрола на квалитетот на екстра лесното масло за 
горење. 

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на 
него не се однесува ниту еден од случаите наведени во 
член 24 став 1 од Законот за јавни набавки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да пре-
дадат потпишано и заверено писмено овластување од 
понудувачот за нивно учество на јавното отворање. 

3.5. Со понудата понудувачите треба да достават 
гаранција за учество во набавката во износ од 20.000 
ДЕМ во вид на депонирани средства или банкарска га-
ранција во смисла на член 55, 56 и 57 од Законот за 
јавни набавки. 

4. КРИТЕРИУМИ З А И З Б О Р НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

- цена на чинење 50 поени 
- рок на испорака 30 поени 
- начин на плаќање 20 поени 

Бројот на поените ќе се дели сразмерно на бројот на 
понудувачите, при што наведените поени се макси-
мални за освоеното прво место по секој критериум. 

5. Н А Ч И Н И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУ-
ДАТА 

5.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 
53 и 54 од Законот за јавни набавки. 

5.2. Секој понудувач може да достави само една по-
нуда. 

5.3. Рокот за доставување на понудите е 15 дена од 
денот на објавувањето на повикот во весникот „Днев-
ник" и „Службен весник на РМ". Понудата може да се 
достави и на денот на јавното отворање, но најдоцна до 
почетокот на јавното отворање на понудите. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги доста-
ват на следната адреса: Служба за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија, ул. „Же-
лезничка" бб, Скопје - Комисија за јавни набавки. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
22.09.1999 година, во 10 часот во просториите на Служ-
бата, ул. „Железничка" бб, во присуство на овластени 
претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени во утвр-
дениот рок и оние кои не се изработени според бара-
њата од овој повик и Законот за јавни набавки, како и 
оние кои ја немаат целокупната документација која се 
бара во овој повик нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 
1529. Решение за назначување советник на 

министерот за стопанство 2809 
1530. Решение за разрешување од должноста 

републички советник во Владата на Ре-
публика Македонија 2809 

1531. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за наука 2809 ^ 

1532. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за наука 2809 

1533. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за наука 2809 

1534. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за наука 2809 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди" бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 129-036 , 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
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