
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 

, Рок за рекламации 15 дена. 

Среда, 21 јули 1999 
Скопје 
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Аконтацијата за 1999 година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 150 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОСНОВАЊЕ ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ 

ДОМ ВО ОХРИД 

1. Во Одлуката за основање Државен студентски 
дом во Охрид бр. 23-2278/1 од 31 август 1998 година 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 46/ 
98), член 5 се менува и гласи: 

„За извршување на подготовките за почеток со ра-
бота на Студентскиот дом се формира Комисија во со-
став: 

а) за претседател 
- Гоце Видановски, потсекретар во Министерството 

за образование. 
б) за заменик на претседателот 
- Марија Ташева, потсекретар во Министерството 

за образование. 
в) за членови: 
- Славе Ѓ. Димовски, подрачен претставник на Ми-

нистерството за образование - Охрид. 
- д•р Божидар Маслинков, декан на Факултетот за 

учители и воспитувачи - Битола. 
- Рубенс Наумовски, пратеник во Собранието на 

Република Македонија." 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3139/2 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1310. 
Врз основа на член 9 став 2 и член 10 од Законот за 

ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 37/98), Владата на Репу-
блика Македонија на седницата одржана на 29 јуни 1999 
година, донесе 

1311. 
Врз основа на член 3 од Законот 'за уредување на 

односите меѓу новите единици на локалната самоуправа 
и единиците на локалната самоуправа од кои произле-
гуваат („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 59/96), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДЕЛ-
БЕН БИЛАНС НА ИМОТОТ МЕЃУ НОВООСНО-
ВАНИТЕ ОПШТИНИ И ОПШТИНИТЕ ОД КОИ СЕ 

ИЗДВОИЛЕ 
1. 1. Од должноста член на Комисијата за спроведу-

вање на делбен биланс на имотот меѓу новооснованите 
општини и општините од кои се издвоиле се разрешува: 

- Соња Строимановска 
2. За член на Комисијата за спроведување на делбен 

биланс на имотот меѓу новооснованите општини и опш-
тините од кои се издвоиле се именува: 

- Марија Христова, самостоен советник во Мини-
стерството за правда. 

II. Во Комисијата за спроведување на делбен биланс 
на имотот меѓу новооснованите општини и општините 
од кои се издвоиле се разрешуваат и именуваат члено-
вите од општините: 

1. Се разрешуваат членовите од општината Битола: 
- Константин Петковски 

1308. 
Врз основа на член 104 став 2 од Уставот на Репу-

блика Македонија, Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 14 јули 1999 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА РЕПУБЛИЧКИОТ СУД-

СКИ СОВЕТ 
1. За член на Републичкиот судски совет е избран 
Рафаил Черепналковски, адвокат од Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-2974/1 Претседател 

14 јули 1999 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 
1309. 

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија" 
број 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 14 јули 
1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -

ОХРИД 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Завод за здравствена заштита -
Охрид, се избираат: 

Митко Тилески, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Јован Мојсоски, дипл. тех. инг., сопственик на 1111 
„Копел" Охрид, 

Никола Рилкоски, вработен во Општинскиот затвор 
во Охрид и 

Илија Прангоски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Завод за 
здравствена заштита - Охрид. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-2973/1 Претседател 

14 јули 1999 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 
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- Георги Јовановски 
а се именуваат 

- Никола Наумовски 
- Сашко Павловски 
2. Се разрешуваат членовите од општината Би-

стрица: 
- Лазе Манивиловски 
- Марија Чулаковска 

а се именуваат 
- Пеце Стојковски 
- Богдан Костадиновски 
3. Се разрешува членот од општината Виница: 
- Раде Венков 

а се именува 
- Горанчо Трајков 
4. Се разрешува членот од општината Миравци: 
- Никола Цуклев 

а се именува 
- Владо Картов 
5. Се разрешува членот од општината Ростуше: 
- Муавмед Илјази 

а се именува 
- Менсур Беќири 
6. Се разрешува членот од општината Долна Ба-

њица: 
- Имери Џелал 

а се именува 
- Имери Шинази 
7. Се разрешуваат членовите од општината Маке-

донска Каменица: 
- Фердинанд Спасевски 
- Милка Димовска 

а се именуваат 
- Здравко Мирчев 
- Анжелика Маркова 
8. Се разрешува членот од општината Росоман: 
- Ратко Станков 

а се именува 
- Ратко Стаменов 
9. Се разрешува членот од општината Осломеј: 
- Сулејман Велиу 

а се именува 
- Халит Бектеши 
10. Се разрешуваат членовите од општината Зајас: 
- Даут Селими 
- Ферит Рамадани 

а се именуваат 
- Руфат Хусеини 
- Етем Исмаили 
11. Се разрешува членот од општината Чешиново: 
- Стојан Стоилов 

а се именува 
- Стојан Стијилов 
12. Се разрешуваат членовите од општината Обле-

шево: 
- Фиданчо Цветанов 
- Ѓорѓи Марковиќ 

а се именуваат 
- Славе Лазаров 
- Стевчо Николов 
13. Се разрешува членот од општината Куманово: 
- Момчило Димковски 

а се именува 
- Методија Бојковски 
14. Се разрешуваат членовите од општината Лип-

ково: 
- Авни Бајрами 
- Џемал Мемети 

а се именуваат 
- Неџади Османи 
- Џезми Муслиа 

15. Се разрешува членот од општината Мешеишта: 
- Блаже Нелоски 

а се именува 
- Зоран Ногачески 
16. Се разрешува членот од општината Подареш: 
- Гоце Ѓорѓиев 

а се именува 
- Јован Коцев 
17. Се разрешува членот од општината Џепчиште: 
- Џеладин Елмази 

а се именува 
- Зулџелал Ајдари 
18. Се разрешуваат членовите од општината Каме-

њане: 
- Адил Зекап Исмаили 
- Агим Шерифи 

а се именуваат 
- Абдилвеп Исмаили 
- Аким Ајрули 
19. Се разрешува членот од општината Желино: 
- Раментула Ејупи 

а се именува 
- Фаик Демири 
20. Се разрешува членот од општината Илинден: 
- Борче Бошковски 

а се именува 
- Борче Божиновски 
21. Се разрешуваат членовите од општината Со-

пиште: 
- Љубе Јовески 
- Цветан Анчевски 

а се именуваат 
- Мите Петровски 
- Илија Белевски 
22. Се разрешува членот од општината Чучер - Сан-

дево: 
- Стојче Цитовиќ 

а се именува 
- Владо Гурмешевиќ 
23. Се разрешуваат членовите од општината Чаир: 
- Кирил Андоновски 
- Благоја Момироски 
- Аце Насковски 

а се именуваат 
- Вене Тасев 
- Живко Ристовски 
- Кубир Седат 

24. Се разрешува членот од Град Скоцје: 
- Војо Михајловски 

а се именува 
- Димитар Џонов 
25. Се разрешуваат членовите од општината Те-

арце: 
- Невзат Велиу 

а се именува 
- Сали Јонузи 
26. Се разрешуваат членовите од општината Сарај: 
- Махир Зибери 
- Нухи Алиу 

а се именуваат 
- Џели Јакупи 
- Селвет Адеми. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Број 17-2799/2 
29 јуни 1999 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1312« 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98) и член 46 став 5 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 
1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ ТЕ-

АТАР „АНТОН ПАНОВ" - СТРУМИЦА 

1. За претседател и членови на Управниот одбор во 
Народниот театар „Антон Панов" - Струмица, се име-
нуваат: 

а) за претседател: 
- Васил Грчев, дипл. правник; 
б) за членови: 
- Кирил Јанев, стопанственик, 
- Александар Лазаров, стопанственик. 

Од редот на вработените на Театарот 
- Тинка Ристеска, актер, 
- Горан Тренчовски, режисер. 

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

Бр. 17-3096/2 
21 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1314. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОД ЗА ЗАШ-
ТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, 
ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ, МУЗЕЈ И ГАЛЕРИЈА -

БИТОЛА 
1. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Завод за заштита на спомениците на културата, при-
родните реткости, музеј и галерија - Битола се имену-
ваат: 

а) за претседател 
- Владо Ѓоревски, дипл. историчар на уметноста, 

вработен во Заводот; 
б) за членови: 
- Алексадар Делов, раководител на ХМС „Стреже-

во" - Битола, 
- Зоран Атанасовски, директор на ЈП „Комуналец" 

- Битола, 
- Владо Сугаревски, пратеник во Собранието на Ре-

публика Македонија. 

Од редот на вработените на Заводот 
- Александар Литовски, дипл. историчар на уметно-

ста. 

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

1313. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНА БИБЛИ-

ОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ШТИП 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Народна библиотека „Гоце Делчев" - Штип се имену-
ваат: 

а) за претседател 
- Алексадар Ѓеоргиев, професор; 
б) за членови: 
- Зоран Костовски, наставник, 
- Илчо Маролов, дипл. земјоделски инженер. 

Од редот на вработените во Библиотеката 
- Трајко Пиков, виш библиотекар, 
- Драги Коцевски, библиотекарски помошник. 

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

Бр. 17-3170/2 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1315. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГРАДСКА БИБЛИ-

ОТЕКА „БОРКА ТАЛЕСКИ" - ПРИЛЕП 
1. За претседател и членови на Управниот одбор на 

Градска библиотека „Борка Талески" - Прилеп се име-
нуваат: 

а) за претседател 
- Петар Петрески, писател; 
б) за членови: 
- Петар Башески, писател, 
- Васил Костов, ликовен уметник - сценограф. 

Од редот на вработените на Библиотеката 
- Каролина Крстеска, виш библиотекар, 
- Магда Василеска, библиотекар. 

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

Бр. 17-3161/2 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

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

Бр. 17-3171/2 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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1316. 
Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 

од Законот за културата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 31/98), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 29 јуни 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РО МУЗЕЈ ГАЛЕ-

РИЈА - КАВАДАРЦИ 
1. За претседател и членови на Управниот одбор на 

РО Музеј галерија - Кавадарци се именуваат: 

а) за претседател: 
- Јордан Тасев, директор на ХЕ „Тиквеш" - Кава-

дарци. 
б) за членови: 
- Панчо Минов, дипл. правник. 
- Илија Пемов, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија. 
Од редот на вработените 
- Петре Камчевски, виш кустос-историчар. 
- Васил Кимов, кустос-историчар. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-3190/2 Претседател на Владата 
29 јуни 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1317. 

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 
од Законот за културата („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр. 31/98,) Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 29 јуни 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РО МУЗЕЈ НА ГРАД 

КРАТОВО - КРАТОВО 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
РО Музеј на град Кратово - Кратово се именуваат: 

а) за претседател: 
- Горан Стојановски, маш. инж. вработен во „Елек-

тродистрибуција" - Кратово. 
б) за членови: 
-Јанко Арсов, професор во ДСУ „Митко Пенџукли-

ски" - Кратово. 
- Снежана Миневска, подрачен претставник на Ми-

нистерството за образование - Кратово. 
Од редот на вработените на Музејот 

- Илија Митевски. 
- Лоиза Стефановиќ. 

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

Бр 17-3191/2 Претседател на Владата 
29 јуни 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1318. 
Врз основа на член 96 од Законот за основното обра-

зование („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 29 јуни 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ЦОУ „КОЧО РА-

ЦИН"-КРАТОВО 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор на 
ЦОУ „Кочо Рацин" - Кратово се разрешуваат: 

- Миле Марковски, 
- Љубе Митевски. 

2. За членови на Училишниот одбор на ЦОУ „Кочо 
Рацин" - Кратово се именуваат: 

- Трајче Божинов, правник, 
- Славица Коцева, дипл. инж. архитект. 

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

Бр. 17-57/22 Претседател на Владата 
29 јуни 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1319. 

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 
санкциите („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНИ ОДДЕЛЕ-

НИЈА ВО КРИВА ПАЛАНКА И ВЕЛЕС 

1. Се разрешува Милутин Ангеловски од должноста 
директор на Затворот Скопје со Отворени одделенија 
во Крива Паланка и Велес. 

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

Бр 17-3223/2 Претседател на Владата 
29 јуни 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1320. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНИ ОДДЕЛЕ-

НИЈА ВО КРИВА ПАЛАНКА И ВЕЛЕС 

1. За заменик на директорот на Затворот Скопје со 
Отворени одделенија во Крива Паланка и Велес се име-
нува Милутин Ангеловски, досегашен директор на За-
творот Скопје со Отворени одделенија во Крива Па-
ланка и Велес. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3223/3 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1321. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО 
ОТВОРЕНИ ОДДЕЛЕНИЈА ВО КРИВА ПАЛАНКА 

И ВЕЛЕС 

1. Се разрешува Геле Поп Ташев, од должноста 
заменик на директорот на Затворот Скопје со Отво-
рени одделенија во Крива Паланка и Велес. 

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

Бр. 17-3224/2 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1322. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе 

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

НА ЗАТВОРОТ ТЕТОВО 

1. Се разрешува Нике Тодоровска, од должноста 
директор на Затворот Тетово. 

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

Бр. 17-3225/2 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1323. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА ЗАТВОРОТ ТЕТОВО 

1. За заменик на директорот на Затворот Тетово се 
именува Нике Тодоровска досегашен директор на За-
творот Тетово. 

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

Бр. 17-3161/2 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1324. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЗАТВОРОТ ШТИП СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕ-

НИЕ ВО СТРУМИЦА 
1. Се разрешува Мавроди Карпичаров, од должно-

ста директор на Затворот Штип со Отворено одделение 
во Струмица. 

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

Бр. 17-3226/2 Претседател на Владата 
29 јуни 1999 година на Република Македонија 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1325. 

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 
санкциите („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЗАТВОРОТ ШТИП СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕ-

НИЕ ВО СТРУМИЦА 
1. За заменик на директорот на Затворот Штип со 

Отворено одделение во Струмица се именува Мавроди 
Карпичаров, досегашен директор на Затворот Штип со 
Отворено одделение во Струмица. 

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

Бр. 17-3226/3 Претседател на Владата 
29 јуни 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1326. 

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 
санкциите („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе 

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

НА ЗАТВОРОТ ГЕВГЕЛИЈА 
1. Се разрешува Ратко Стојков од должноста дирек-

тор на Затворот Гевгелија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-3227/2 
29 јуци 1999 година 

Скопје 

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

1327. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА ЗАТВОРОТ ГЕВГЕЛИЈА 

1. За заменик на директорот на Затворот Гевгелија 
се именува Ратко Стојков, досегашен директор на За-
творот Гевгелија. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 17-3227/3 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1328. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе 

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

НА ЗАТВОРОТ ОХРИД 

1. Се разрешува Никола Рилковски од должноста 
директор на Затворот Охрид. 

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

Бр. 17-3228/2 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1329. 
Врз основа на член 40 од Законот за извршување на 

санкциите („Службен весник на Република Македони-
ја" бр.3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ОД ОТВОРЕН 

ВИД СТРУГА 

1. Се разрешува Димитрије Ашталкоски од должно-
ста директор на Казнено-поправниот дом од отворен 
вид Струга. 

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

Бр.17-3229/2 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1330. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр.40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр.63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29 јуни 1999 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

1. Се разрешува Снежана Арсовска од должноста 
советник на министерот за информации. 

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

Бр.17-3356/2 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1331. 
Врз основа на член 141 од Законот за органите на 

управата („Службен весник на СРМ" бр.40/90 и „Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.63/94 и 63/98) 
а во врска со член 23 точка 1 од Законот за извршување 
на санкциите („Службен весник на Република Македо-
нија" бр.3/97 и 23/99), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 29 јуни 1999 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДИРЕКЦИЈАТА НАДЛЕЖНА ЗА ИЗВРШУ-

ВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ 

1. Се разрешува Драги Целевски од должноста ди-
ректор на Дирекцијата надлежна за извршување на 
санкциите, поради заминување на друга должност. 

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

Бр.17-3285/3 
29 јуни 1999 година 

Скопје 

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

1332. 
Врз основа на член 158, став 3 и 4 од Законот за 

органите на управата („Службен весник на СРМ" бр. 
40/90 и „Службен весник на Република Македонија" бр. 
63/94 и 63/98), Владата на Република Македонка, на 
седницата одржана на 29 јуни 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За републички советник во Владата на Република 
Македонија се именува Драги Целевски, досегашен ди-
ректор на Дирекцијата надлежна за извршување на 
санкциите. 

2. Именуваниот се распоредува на работа во Мини-
стерството за правда. 

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

Бр.17-3285/2 
29 јуни 1999 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

1333. 
Врз основа на член 13 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 4/96, 28/97 и 18/99), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
13.СЃ7.1999 година, донесе 

ПРОГРАМА 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ И УРБАНИ-
СТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ВО 1999 ГОДИНА 

1. Во Буџетот на Република Македонија за 1999 година предви-
дени се средства за изработка на просторни и урбанистички 
планови во износ од 83.641.000 денари. 

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се користат за: 
2.1 Публикации и графичка презентација 

на Просторен план на Република Маке-
донија 14.000.000 денари 
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' 2.2 Довршување на Нацрт - Генерален урбани-
стички план на град Скопје 5.000.000 денари 

2.3 Измени и дополнувања на ГУП Кавадарци и 
довршување на ГУП на градови според Програ-
мата од 1998 горна 10.000.000 денари 

2.4 Довршување на Предлог - Генерални урбани-
стички планови за новите седишта на општи-
ните според Програмата од 1998 година 5.000.000 денари 

2.5 Урбанистичка документација за населени ме-
ста во општините (70 населени места): 21.000.000 денари 
Будинарци (Берово), 
Чифлик, Робово, Умлена (Пехчево), 
Логоварди (Битола), 
Требино (Македонски Брод), 
Преглово (Пласница), 
Мрзенци (Гевгелија), 
Давидово (Миравци), 
Ѓавато (Богданци), 

Зубовце, Галате (Врапчиште), 
Тресонче, Росоки, Селце (Ростуша), 
Маврово (Маврови Анови), 
Слоештица (Сопотница), 
Бешиште, Дабниште, Ресава (Кавадарци), 
Рожден, Бојанчиште, Страгово (Конопиште), 
Камен Дол, Сирково, Мрзен, Рибарци (Росоман), 
Конопница, Градец (Крива Паланка), 
Калањево (Неготино), 
Прждево (Демир Капија), 
Елшани, Коњско, Рамне (Охрид), 
Беровци (Прилеп), 
Црнилишта, Пешталево (Долнени), 
Ерековци (Тополчани), 
Дуње (Витолиште), 
Добрево (Пробиштип), 
Древено (Злетово), 
Ораовица (Радовиш), 
Вељуса (Струмица), 
Иловица, Гечерлија (Босилово), 
Костурино (Куклиш), 
Моноспитово, Банско, Сачево (Муртино), 
Корошишта (Делогожди), 
Бороец (Лабуништа), 
Добовјани (Велешта), 

, Стајковци, н. Гоце Делчев, Јурумлери, Идризово со колонија, 
Идризово, Црешово, Булачани (Гази Баба), 
Бунарџиу Ајватовци, Миладиновци (Илинден), 
Злокуќани, Бардовци (Карпош), 
Драчево (Кисела Вода), 
Морани (Студеничани), 
Таор, Пакошево, Ново Село (Зелениково), 
Љуботен (Чаир), 
Кучевиште, Бразда (Чучер - Сандево), 
- доработка на УДНМ од Програмата од 1998 година 

2.6 Изработка на урбанистички планови за локали-
тети од јавен интерес (ДКП, гранични премини, 
слободни зони) 9.000.000 денари 

2.7 Стручна ревизија на плановите 4.000.000 денари 
2.8 Процесна опрема, хардвер и софтвер во функ-

ција на остварување на програмата 8.000.000 денари 
2.9 Изработка на графички прилози за Одлуки за 

изградба во населени места во општините (за 
200 селски населби) 4.000.000 денари 

2 10 Изработка на публикации од делокруг на ра-
бота на Секторот за планирана на просторот 
(стандарди и нормативи за планирање и проек-
тирање) и за активности на Регионален центар 
за просторно планирање, одржување стручни 
семинари и сл. 3.641.000 денар» 

СЕ ВКУПНО: 83.641.000 денар» 

3. За спроведување на оваа програма и за начинот, 
динамиката и наменското користење на средствата, 
ќе се грижи Министерството за урбанизам и градеж-
ништво, кое во рамките на предвидените средства 
може да врши соодветни поместувања на планира-
ните износи. 

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-

блика Македонија". 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 23-3322/1 
13 јули 1999 година 

Скопје 
1334. 

Врз основа на член 265 од Законот за воздушна 
пловидба („Сл. лист на СФРЈ" бр. 45/86, 23/88, 80/89 и 
29/90), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спро-
ведување на Уставот на Република Македонија е презе-
мен како републички пропис, министерот за сообраќај 
и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА, 
ИСПИТИ И ДОЗВОЛИ ЗА РАБОТА НА ЧЛЕНО-

ВИТЕ НА ЕКИПАЖ НА ВОЗДУХОПЛОВ 
Член 1 

Во Правилникот за стручна подготовка, испити и 
дозволи за работа на членовите на екипаж на воздухо-
плов („Сл. лист на СФРЈ" бр. 2/80, 31/80, 53/80, 43/81 и 
10/85 и „Сл. весник на РМ" 34/95) кој согласно член 5 од 
Уставниот закон за спроведување на Уставот на Репу-
блика Македонија е преземен како републички пропис, 
во членот 94 став 1, точка 1 бројот „6" се заменува со 
бројот „40". 

Член 2 
Во членот 95 во ставот 1 по точката 11 се додава 

нова точка која гласи: 
„12. Технички опис и опрема за во нужда (етег-

§епсу) на соодветен воздухоплов". 
По ставот 5 се додаваат два нови става кои гласат: 
„Предметот од точка 12 од став 1 на овој член го 

полагаат кандидатите за вршење на работи на домаќин/ 
ка на соодветен тип на воздухоплов. 

Практичниот дел од испитот се состои во практично 
применување на стручното знаење во работата за одре-
ден вид на работа и тип на воздухоплов". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Министер, 
Боби Спирковски, с.р. 

Број 02-4941 
14 јуни 1999 година 

Скопје 
1335. 

Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавање и 
тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно 
Одлуката на Комисијата Ја хартии од вредност доне-
сена на седницата одржана на 05.07.1999 година, Коми-
сијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „Тетекс-банка Мешовита банка" А. Д. Скопје, 
се дава одобрение за издавана на долгорочни хартии од 
вредност - дванаесетта емисија на акции во вредност од 
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5.950.000 германски марки или во денарска противвред-
ност по среден курс на Народна банка на Република 
Македонија на ден 06.07.1999 година во износ од 
184.486.592,50 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и одлуката за јавно издавање. 

3. Комисијата за хартии од вредност при Владата на 
Република Македонија не препорачува како запишу-
вачи и купувачи на акции од оваа емисија на банката да 
се јават лица кои досега немаат инвестирано во бан-
ката. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Број 01 206/1 Претседател на Комисијата, 
06 јули 1999 година м-р Борис Стојменов ,с.р.. 

Скопје 

1336. 
Врз основа на член 45 и 46 од Законот за издавам>е и 

тргување со хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 7/97 и бр. 15/97), согласно 
Одлуката на Комисијата за хартии од вредност доне-
сена на седницата одржана на 05.07.1999 година, Коми-
сијата издава 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1. На „Експорт Импорт Банка" А.Д. Скопје се дава 
одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-
ност - четврта емисија на акции во вредност од 
2.000.000 германски марки или во денарска противвред-
ност по среден курс на Народна Банка на Република 
Македонија на ден 06.07.1999 година во износ од 
62.012.300,00 денари. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите 
обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија". 

Број 01-208/1 Претседател на Комисијата, 
6 јули 1999 година м-р Борис Стојменов ,с.р.. 

Скопје 
1337. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
70, алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 7 јули 
1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува член 20 став 3 од Законот за домување 

(„Службен весник на Република Македонија" бр. 21/ 
98). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по под-
несена иницијатива од Васил Велковски од Скопје, по-
веде постапка за оценување уставноста на одредбата од 

Законот означени во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што пред судот се постави прашањето за нејзината со-
гласност со уставните начела за владеење на правото и 
за поделба на државната власт на законодавна, 
извршна и судска, утврдени во член 8 од Уставот на 
Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 11 од 
Законот за домување во случај на вселување на лице во 
стан без склучен договор за закуп, сопственикот на 
станот има право да го врати правото на владение на 
станот по претходно побарана помош од органот надле-
жен за внатрешни работи, без водење на управна, од-
носно судска постапка. Според член 20 од истиот закон, 
договорот за закуп престанува со истекот на времето за 
кое е склучен. По истекот на времето на кое е склучен 
договорот, закупецот е должен да го испразни станот. 
Според оспорениот став 3 од овој член по истекот на 
времето на кое е склучен договорот закуподавачот 
може да го поврати правото на владение на станот на 
начин утврден со членот 11 од овој закон. 

Судот, исто така, утврди дека со Одлука У. бр. 217/ 
98 од 12 мај 1999 година го укина членот 11 од Законот 
за домување затоа што оцени дека не е во согласност со 
уставниот принцип за владеење на правото и уставниот 
принцип за поделба на власта на законодавна, извршна 
и судска. Според мислењето на Судот, и покрај тоа што 
со оспорената одредба на сопственикот на станот му се 
дава можност преку институтот за самопомош да го 
врати нарушеното владение врз станот, оваа одредба не 
ги содржи условите и роковите за самопомош утврдени 
со правилата на Законот за основните сопственосно-
правни односи и Законот за облигационите односи, по-
ради што судот оцени дека не е во согласност со устав-
ното начело за владеење на правото утврдено со членот 
8 алинеја 3 од Уставот. 

Исто така, Судот смета дека овластувањето на орга-
нот за внатрешни работи да пружа помош на сопствени-
кот при враќањето во владение на станот, без одлука на 
надлежен орган го доведува во прашање уставниот 
принцип за поделба на државната власт на законодавна, 
извршна и судска поради што оцени дека оваа одредба 
не е во согласност и со овој уставен принцип утврден во 
член 8 став 1 алинеја 4 од Уставот. 

Од истите причини, со оглед на тоа што оспорената 
одредба на член 20 став 3 од Законот упатува на него-
виот член 11, Судот оцени дека оваа одредба не е во 
согласност со наведените уставни принципи. 

5. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д•р Милан Недков и судиите Бахри 
Исл>ами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д•р Стој-
мен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У бр 97/99 Претседател 
7 јули 1999 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
д~р Милан Недков, с.р. 

1338. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија 
и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 70/92), на седницата одржана на 14 јули 1999 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува член 46 став 2 во делот „и неа ја 
поднесува на потврда штом тоа ќе биде во можност да 
се состане" од Законот за Владата на Република Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен 
весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98). 



21 јули ,1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 45 - Стр. 2345 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје, поведе по-
стапка за оценување уставноста на член 46 став 2 во 
делот: „и неа ја поднесува на потврда штом тоа ќе биде 
во можност да се состане" од Законот означен во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што оспорениот дел од 
одредбата на Законот не бил во согласност со член 126 
од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 46 
став 2 од Законот, со уредба со законска сила Владата 
утврдува прашан>а од надлежност на Собранието во 
случај на воена или вонредна состојба, ако не постои 
можност за свикување на Собранието и неа ја подне-
сува на потврда штом тоа ќе биде во можност да се 
состане. 

5. Според член 126 став 1 од Уставот при постоење 
на воена или вонредна состојба Владата во согласност 
со Уставот и закон донесува уредби со законска сила, а 
според ставот 2 од овој член на Уставот, овластувањето 
на Владата да донесува уредби со законска сила трае до 
завршувањето на воената или вонредната состојба, за 
што одлучува Собранието. 

Тргнувајќи од содржината на наведената уставна 
одредба, јасно произлегува дека овластувањето на Вла-
дата да донесува уредби со законска сила е од времен 
карактер, односно дека истото започнува со прогласу-
вањето на воената или вонредната состојба и дека тоа 
трае до завршувањето на таквата состојба, за што одлу-
чува Собранието. Според тоа, Уставот не предвидува 
обврска за Владата, по престанувањето на воената или 
вонредната состојба, уредбите со законска сила што таа 
ги донела во време на траењето на таквата состојба, да 
ги. поднесува на Собранието за нивно потврдување 
штом тоа ќе биде во можност да се состане. 

Врз основа на наведеното, според мислењето на Су-
дот, одредбата на член 46 став 2 од Законот во оспоре-
ниот дел излегува надвор од овластувањата на Владата, 
поради што Судот оцени дека таа не е во согласност со 
член 126 од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д•р Тодор Џунов. 

У. бр. 106/99 Претседател 
14 јули 1999 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, д~р Милан Недков, с.р. 

1339, 

Уставниот суд на Република Македонка, врз основа 
на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 
71 алинеја 1 и 4 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 14 
јули 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценувана уставно-
ста на член 18 став 4 и 5, член 19 став 2, член 45 став 4 и 
член 48 став 2 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за трансформацијата на претпријатијата со 
општествен капитал („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 25/99). 

2. СЕ ЗАПИРА извршувањето на поединечните 
акти или дејствија преземени врз основа на одредбите 
од Законот означени во точката 1 од ова решение. 

3. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување 
уставноста на член 19 став 1, член 45 став 3 и 5, член 48 
став 1 и на членот 51 од Законот означен во точката 1 
од ова решение. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија". 

5. Сојузот на синдикатите на Македонија, на Устав-
ниот суд на Република Македонија, му поднесе иниција-
тива за оценување уставноста на одредбите од Законот 
означени во точката 1 и 3 од ова решение. 

Според наводите во иницијативата основниот кон-
цепт на Законот за трансформација на претпријатијата 
со општествен капитал бил автономност на претприја-
тијата во остварувањето на трансформацијата, самите 
претпријатија да бидат носители на активностите за 
трансформација, почнувајќи од донесувањето на одлу-
ките, па се до водењето на самата постапка на привати-
зацијата. Ваквиот концепт произлегувал од природата 
и карактерот на општествената сопственост и нејзината 
трансформација во еден од класичните форми на соп-
ственост. Тоа право објективно го имале претпријати-
јата како носители на економска дејност, а не државни 
органи. Улогата на државните органи била димензи-
онирана во сферата на следење и контролирање на про-
цесот на трансформацијата, по исклучок непосредно да 
ја' врши самата трансформација. Во оваа смисла, со 
членот 89 од постојниот Закон, Агенцијата била овла-
стена да го преземе поведувањето и непосредното во-
дење на постапката за трансформација на претпријати-
ето, само доколку претпријатието не постапи според 
роковите и начинот утврдени со Законот. 

Со Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал биле направени радикални отстапувања 
од основниот концепт на Законот. Имено, со членот 18, 
став 4 и 5, членот 19, 45 (100-а, став 2 ,3 и 4) и членот 48 
и 51 од Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, директно се повредувало правото на 
сопственост утврдено во член 30 од Уставот на Репу-
блика Македонија, правото на сопственоста и трудот 
како основа за управување и учество во одлучувањето, 
утврдено во член 58, став 1 од Уставот на Република 
Македонија и правото на еднаквост на граѓаните пред 
Уставот и законите, утврдено со член 9, став 1 од Уста-
вот на Република Македонија со тоа што Агенцијата 
како државен орган станувала сопственик и на дел од 
општествениот капитал што работниците - акционери 
немале можност да го отплатат, согласно Законот, по-
ради проблемите настанати во стопанството и неприма-
њето плата подолг временски период и единствен носи-
тел на општествениот капитал, која спротивно на член 
58, став 1 од Уставот на Република Македонија ќе упра-
вувала и одлучувала со тој капитал. Согласно член 100-
а став 3 се обврзувале претпријатијата на Агенцијата да 
и издадат обични акции или удел за вредноста на опш-
тествениот капитал, а ако тоа не го направеле добро-
волно, самата Агенција со своја сопствена одлука тоа 
ќе го направела. 

Понатаму, во иницијативата се наведува дека голем 
број од претпријатијата кои биле трансформирани или 
биле во процесот на трансформација, се ставала во 
нееднаква положба, не по своја вина, со оние што тоа 
го направиле порано, спротивно на член 9, став 2 од 
Уставот на Република Македонија, односно работни-
ците коишто, поради состојбите со производството, не-
исплатените плати, војната во нашето соседство, не 
можеле навреме да ги плаќаат ратите за сопствените 
акции, за разлика од оние што имале можност да ги 
отплаќаат акциите, бидејќи примале редовно плата. 
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Поради ваквата нееднаква положба, работниците -
акционери ќе го изгубеле и уставно гарантираното 
право да учествуваат во управувањето и одлучувањето 
во друштвото, согласно член 58 став 1 од Уставот на 
Република Македонија. 

Утврдувањето на рокот од 30 дена за спроведување 
на цела постапка за организирање, односно довршу-
вање на процесот на трансформацијата бил неспровед-
лив со однапред познат резултат. За овој временски 
период ни самата Агенција до која се веќе доставени 
сите документи за трансформација не можела да донесе 
решение и вака утврдениот кус рок одел само во прилог 
на законодавецот, Агенцијата да стане единствен соп-
ственик на општествениот капитал, преку што се подр-
жавувала општествената сопственост, што е спротивно 
на уставната интенција утврдена со член 7 од Уставниот 
закон за трансформација. 

Со одредбите на членот 48 и членот 51 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал се от-
стапувало од решенијата содржани во член 718 од Зако-
нот за трговските друштва, според кој со влегувањето 
во сила на овој Закон правните субјекти продолжуваат 
да работат под условите запишани во судскиот регистар 
се до нивното организирање како акционерски, од-
носно друштва со ограничена одговорност, со што се 
повредувала правната сигурност. 

Согласно член 87 од Законот за трансформација на 
претпријатијата со општествен капитал, Агенцијата 
имала својство на правно лице со јавни овластувања, 
утврдени со Закон. Таа ги вршела работите кои се 
однесуваат на организирањето и контролата на транс-
формацијата, а со најновите измени и ја спроведувала 
трансформацијата. Поаѓајќи од овие одредби Агенци-
јата не можела да биде сопственик на општествениот 
капитал и директно да се стекне со правото на управу-
вање и одлучување во претпријатијата. 

6. На седницата Судот утврди дека според член 18 
став 4 и 5 од Законот корисникот на попустот од членот 
25 на овој Закон го губи правото на отплата на запиша-
ните акции со попуст, доколку не уплатил две рати едно 
по друго, или три рати со прекин во текот на 6 месеци. 

Неотплатените акции, односно удели од став 2 на 
овој член се пренесуваат на Агенцијата како обични 
која ги продава под услови утврдени со овој Закон. 

Со член 19 по членот 28 од постојниот Закон се 
додава нов член 28-а според кој ако претпријатието во 
рок од 30 дена од денот кога имателот на привремените 
акции го изгубил правото на отплата на запишаните 
акции, односно удели од член 28, став 2 на овој Закон, 
неотплатените акции, односно удели не и ги пренело на 
Агенцијата, овие акции, односно удели ја губат својата 
правна сила за имателот и стануваат акции, односно 
удели на Агенцијата што со одлука го констатира Аген-
цијата. 

Врз основа на одлуката од став 1 на овој член, Аген-
цијата издава потврда за акциите, односно потврда за 
удели кои гласат на Агенцијата. 

Во членот 45, дел од ставот 2 и ставовите 3 и 4 (нов 
член 100-а) е предвидено дека за неоткупениот опште-
ствен капитал од претпријатието на Агенцијата и се 
издаваат обични акции, односно удел. 

Ако акционерското друштво или друштво со огра-
ничена одговорност од став 2 на овој член, во рок од 15 
дена по донесуваното на Одлуката од страна на Управ-
ниот одбор на Агенцијата не издаде обични акции, од-
носно, удел, истите акции, односно уделот стануваат 
акции, односно удел на Агенцијата што со одлука го 
констатира Агенцијата. 

Врз основа на одлука од став 3 на овој член, Агенци-
јата издава потврда за акциите, односно потврда за уде-
лот кои гласат на Агенцијата. 

Според член 48 претпријатијата кои до денот на вле-
гувањето во сила на овој Закон не ја отпочнале постап-
ката за трансформацијата, должни се во рок од 30 дена 
по влегувањето во сила на овој Закон да се организи-
раат како акционерско друштво или друштво со огра-
ничена одговорност. 

Претпријатијата кои до денот на влегувањето во 
сила на овој Закон ја отпочнале постапката за транс-
формација, односно ја доставиле документацијата до 
Агенцијата, ќе се организираат како акционерско 
друштво, односно друштво со ограничена одговорност 
доколку во рок од 30 дена од влегувањето во сила на 
овој Закон трансформацијата нема да биде реализирана 
на начин и под условите утврдени со овој Закон. 

Во член 51 е предвидено дека при организирањето 
на претпријатијата од членовите 48, 49 и 50 на овој 
Закон во акционерско друштво или друштво со ограни-
чена одговорност, соодветно се применуваат одредбите 
од членот 100-а на овој Закон. 

При организирањето на претпријатијата од членот 
50 на овој Закон соодветно ќе се применуваат и одред-
бите за трансформацијата на претпријатие во стечај. 

7. Со Уставот на Република Македонија е воспоста-
вен нов концепт на општествено уредување во чија ос-
нова е граѓанската демократија, гаранцијата на соп-
ственоста и нејзината заштита во граѓанско-правна 
смисла и слободата на пазарот и претприемништвото. 
Така, согласно член 30 став 1 од Уставот се гарантира 
правото на сопственост, а според неговиот став 3, ни-
кому не можат да му бидат одземени или ограничени 
сопственоста или правата што произлегуваат од неа, 
освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон. 

Согласно член 58 од Уставот, сопственоста и трудот 
се основа за управување и учество во одлучувањето. 

Поаѓајќи од основната интенција на Уставот за из-
градба на граѓанско општество, кому општествената 
сопственост не му е иманентна, туку сопственоста како 
граѓанско-правен однос, тој не ја гарантира општестве-
ната сопственост, а обврската за нејзино трансформи-
рање произлегува непосредно од самиот Устав. Во таа 
смисла, според член 7 од Уставниот закон за спроведу-
вање на Уставот, Собранието на Република Македо-
нија е овластено, во рок од 6 месеци по донесување на 
Уставот, да донесе закон со кој ќе се уреди трансфор-
мацијата на општествената сопственост. Со тоа законо-
давното тело е овластено да ги утврди условите, начи-
ните и формите на нејзиното трансформирање во не-
која од сопственичките категории, но со почитување на 
темелните вредности на уставниот поредок утврдени во 
членот 8, 30, 52, 55, 57 и 58 од Уставот. 

Поаѓајќи од ваквото сфаќање за трансформацијата 
на општествениот капитал и означените уставни 
одредби во врска со оспорените одредби се поставуваат 
прашањата дали спротивно на член 30, 9 и член 58 од 
Уставот се ограничуваат правата на работниците ко-
рисници на правото на отплата на акции со попуст да се 
стекнат со акции во сопственост или се работи за дозво-
лена политика на законодавецот во спроведувањето на 
дисциплина во процесот на приватизацијата и нејзиното 
конечно завршување, дали преносот на неприватизира-
ниот капитал на Агенцијата како обични акции прет-
ставува подржавување на општествената сопственост, 
односно станува сопственост на Агенцијата врз основа 
на што стекнува право на управувано, односно глас, 
дали со оспорените одредби на членовите 48 и 51 од 
Законот се повредува принципот на слободата на паза-
рот и претприемаштвото. Понатаму, од значење се и 
прашањата дали членот 48 од Законот има ретроак-
тивно дејство и дали принципот за забрана на ретроак-
тивното дејство не е повреден и во случајот на член 18 
од Законот, дали може да се постави прашањето за 
нееднаквост помеѓу работниците и претпријатијата кои 
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ја завршиле приватизацијата, со оние кои се уште не 
успеале во тоа, дали правото на Агенцијата да органи-
зира акционерско друштво го повредува принципот на 
Законот за трговските друштва, дали членот 48 подраз-
бира целосно губење на запишаните права врз акциите 
(кадуцирање) или се губи само правото на неотплате-
ниот дел и дали се повредува принципот на еднаквост 
кога во различни модели на приватизација неплаќање 
на ратите повлекува различни последици. 

Со оспорените одредби на членот 18 од Законот за 
измени и дополнувања на Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, битно се 
отстапува од утврдениот режим на акциите со попуст. 
Имено акциите со попуст, согласно Законот се отпла-
туваат на рати со одложено плаќање и тие претставу-
ваат хартија од вредност и нивниот режим е утврден со 
членот 15 од Законот за издавање и тргување на хартии 
од вредност („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 7/97). Секоја отплатена акција е посебна акција 
(индивидуална) и влегува како автономен објект во 
правниот промет. Делумно отплатените акции се во 
сопственост на работниците, кои се должни редовно да 
ги отплатуваат. Со оглед на тоа што со оспорените 
одредби на членот 18 од Законот се пренесуваат на 
Агенцијата како обични, кои ги продава под условите 
утврдени со овој закон, што значи дека таа станува 
сопственик, според мислењето на Судот се поставува 
прашањето за нивната согласност со членот 30 од Уста-
вот. Исто така, на суштински начин се повредува и 
уставното начело на еднаквост на граѓаните пред зако-
нот. Иако не е спорно одземањето на акциите заради 
неуредното плаќање, спорно е тоа што нема да им биде 
вратен, односно надоместен отплатениот дел од одзе-
мената акција. Поради тоа не е спорна одредбата од 
Законот дека неуредното плаќање може да се санкци-
онира. Меѓутоа, сите акционери што акциите ги отпла-
туваат на рати мора да бидат под еднаков правен ре-
жим. 

Во овој контекст се поставува прашањето за устав-
носта и на одредбата на ставот 2 од членот 19 од Зако-
нот. 

Имено, според членот 19 од Законот, по членот 28 
се додава нов член 28-а, според кој, ако претпријатието 
во рок од 30 дена од денот кога имателот на привреме-
ните акции го изгубил правото на отплата на запиша-
ните акции, односно Удели од членот 28 став 2 на овој 
закон, неотплатените акции односно удели не ги пре-
нело на Агенцијата, овие акции односно удели ја губат 
својата правна сила и за имателот, односно се поништу-
ваат по сила на Законот. Оттука произлегува и обврска 
на претпријатието да издаде нови акции, наместо по-
ништените, исто по сила на Законот, со што според 
мислењето на Судот Агенцијата како акционер самата 
на себе си издава акции, наместо акционерското друш-
тво кое ги емитувало поништените акции. Со тоа се 
повредува правото на сопственост на акционерското 
друштво што ги емитувало поништените акции. 

Аргументите врз основа на кои е засновано сомне-
нието за уставноста на член 18 став 5 и член 19 став 2 во 
суштина се однесуваат и на сомнението за став 5 и на 
членот 45 од Законот. 

Одредбите на член 48 од Законот создаваат одре-
дени обврски во поглед на статусното организирање, а 
посредно и суштински, го определува редоследот на 
фазите на постапката за приватизација. Задолжител-
ното организирање на претпријатијата кои до денот на 
влегувањето во сила на овој закон не ја отпочнале по-
стапката за трансформација, дека се должни, во рок од 
30 дена по влегувањето во сила на овој закон, да се 
организираат како акционерско друштво или друштво 
со ограничена одговорност, не е во согласност со член 
718 од Законот за трговските друштва. И покрај тоа 
што во определениот рок не е можно такво организи-

рање, тоа прашање излегува од рамките на надлежно-
ста на Уставниот суд. Меѓутоа, ставот 2 од овој член на 
Законот подразбира целосно губење на правата врз за-
пишаните акции во претпријатијата кои до денот на 
влегувањето во сила на овој закон ја отпочнале постап-
ката за трансформација, односно ја доставиле докумен-
тацијата до Агенцијата доколку во рок од 30 дена од 
влегувањето во сила на овој закон трансформацијата не 
е реализирана, на начин и под условите предводени со 
овој закон, со што според мислењето на Судот оваа 
одредба има ретроактивно дејство врз овие претприја-
тија поради што основано се поставува прашањето за 
повреда на уставниот принцип за забрана на ретроак-
тивното дејство на законите утврдено во членот 52 од 
Уставот и со уставниот принцип на слободата на паза-
рот и претприемништвото утврден во член 55 од Уста-
вот. 

8. Според член 27 од Деловниот на Судот, Устав-
ниот суд може во текот на постапката, до донесување 
на конечната одлука, да донесе решение за запирање на 
извршувањето на поединечните акти или дејствија што 
се преземени врз основа на закон, друг пропис или 
општ акт чија уставност односно законитост ја оценува, 
доколку со неговото извршување би можеле да наста-
нат тешко отстранливи последици. 

Судот смета дека со примената на означените 
одредби од Законот, за кои изрази сомнение за нивната 
уставност, можат да настанат неотстранливи штетни 
последици во процесот на приватизација поради што ги 
запре од извршување сите поединечни акти и дејствија 
преземени врз основа на овие одредби. 

9. Во поглед на наводи во иницијативата за поведу-
вање постапка и на член 19 став 1, член 45 став 3 и 5 
член 48 и на членот 51 од Законот Судот оцени дека не 
може да се постави прашањето за нивната согласност 
со Уставот, затоа што утврди дека не се во спротивност 
со Уставот. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1, 2 и 3 од ова решение. 

10. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Милан 
Недков и судиите Бахри Исљами, д~р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д•р Стојмен Михајловски, д~р Јован Про-
евски, Бесим Селими, д р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У.бр. 119/99 Претседател 
14 јули 1999 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
Д•р Милан Недков, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ П-СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II-Скопје се води по-

стапка по тужбата на тужителката Александра Ар-
совска од Скопје застапуваш од законски застапник 
мајката Драгица Арсовска од Скопје, а преку полно-
мошникот адвокат Николиќ Владимир од Скопје, про-
тив тужениот Панче Арсовски сонепозната адреса. 

Се повикува тужениот Панче Арсовски во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот 
или на судот му ја достави својата адреса на живеење. 
Во спротивно, неговите интереси во постапката ќе ги 
застапува привремениот старател» адвокатот Бранко 
Костовски од Скопје кој е определен од страна на Ме-
ѓуопштинскиот центар за социјлна работа на општи-
ните на град Скопје да ги застапува интересите се до 

4 неговото јавување. 
Од Основниот суд Скопје П-Скопје,Х.П.бр.670/99. 

(24763) 
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Пред овој суд се води постапка за развод на брак по 
тужбата на тужителката Адифет Имер од Скопје, ул. 
"378" бр.9 против тужениот Џелал Имер кој што се 
наоѓа во Италија со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 20 дена од објаву-
вањето на огласот со писмен поднесок или лично да се 
јави во судот и да му достави податоци за неговото 
живеалиште за да може да биде повикан во постапка-
та. Во спротивно, судот ќе му постави привремен за-
стапник од адвокатите преку Центарот за социјални 
работи кој ќе ги штити интересите во постапката до 
правосилноста на окончувањето на спорот. 

Од .Основниот суд Скопје П-Скопје,ХШ.П.бр. 573/99. 
(24488) 

Пред Основниот суд Скопје П-Скопје се води спор за 
поништување на договор за купопродажба на опште-
ствен стан по тужбата на тужителката Новакова Ан-
кица, ул."Козле" бр.40-Б-Скопје, против тужениот 
МНТ-Опера-Скопје и второтужената Здравкова Пав-
лина со непозната адреса на живеење во странство. 

Судот со решение IX П.бр.1399/99 од 15.07.1999 годи-
на, на второтужената Здравкова Павлина и назначи 
привремен застапник за да ги штит!и нејзините инте-
реси во постапката и тоа адвокатот Дељо Кадиев од 
Скопје ул."Мито Хаџивасилев" бр.36/3. 

Се повикува второтужената Здравкова Павлина и 
нејзиниот полномошник не се јават во судот во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно на 
истата ќе и биде назначен привремен застапник-адво-
катот Дељо Кадиев од Скопје, кој ќе ја застапува во 
постапката се додека тужената или нејзин полномош-
ник не се појави пред судот односно додека Орга-
нот за старателство не го извести судот дека назначил 
старател. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје, IХ.П.бр. 1399/99. 
(24492) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 
Пред овој суд заведен е спор по тужбата на тужите-

лот Синани Самет од с.Здуње-Гостиварско, застапу-
вав преку полномошникот Неим Салмани ад•вокат 
од Гостивар, против тужените Синани Екрем, Сина-
ни Селиме и Синани Анѓелка, сите од с.Здуње сега со 
непозната адреса во странство. 

Се повикуваат тужените да се јават во Основниот 
суд во Гостивар. Доколку не се јават или не постават 
свој полномошник, во постапката ќе ги застапува 
привремениот застапник Душица Димитриеска, стру-
чен соработник во Основниот суд во Гостивар се до 
окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Гостивар,П.бр.292/99. (24599) 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак 

по тужбата на тужителката Вергиније Алиевска од 
с.Г.Б.Црква против тужениот Ергин Алиевски од Ре-
сен, сега во Копенхаген, Данска, со непозната адреса 
на живеење. Вредност на спорот 60.000 денари. 

Се повикува тужениот Ергин Алиевски од Ресен во 
рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на 
огласот на судот да му достави точна адреса или да 
одреди свој полномошник. Во спротивно судот ќе му 
постави привремен застапник кој ќе ги застапува не-

говите права и интреси се до окончувањето на поста-
пката пред овој суд. 

Од Основниот суд во Ресен, П.бр.9/99. (24596) 

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување пра-
во на сопственост по тужбата на тужителите Ајредин 
Исаи, Фатмир Исаи, Севдије Исаи, Есат Исаи, Асан 
Исаи и Јетмир Исаи сите од с.Арвати против туже-
ните Магбуле Шакири од с.Д.Б.Црква и Исмаил Ис-
маиловски со непозната адреса на живеење. Вред-
ност на спорот 40.000,00 денари. 

Се повикува тужениот Исмаил Исмаиловскли со 
непозната адреса на живеење во рок од 30 дена сме-
тано од денот на објавувањето на огласот на судот да 
му достави точна адреса или да одреди свој полно-
мошник. Во спротивно, судот по службена должност 
ќе му постави привремен застапник кој ќе ги заста-
пува неговите права и интереси се до окончување на 
постапката. 

Од Основниот суд во Ресен, П.бр.60/99. (24798) 

ОСНОВЕН СУД ВО СГРУМИЦА 
Основниот суд во Струмица води постапка за вра-

ќање на заем по тужбата на тужителот Јанков Илија 
од Струмица против тужениот Фончев Ванчо од 
Струмица, а сега со непознато место на живеење. 
Вредност на спорот 97.000 денари. 

За привремен застапник на тужениот се назначува 
Валентина Митева, стручен соработник во овој суд. 
Привремениот застапник ќе ги застапува интересите 
на тужениот со сите права се до појавување на туже-
ниот или негов полномошник пред судот. 
Се повикува тужениот во рок од 15 дена од објаву-

вањето на огласот да се јави во судот. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр.620/98.(24475) 

Основниот суд во Струмица води постапка за раз-
вод на брак по тужбата на тужителот Најзлије А.Ју-
рук од Радовиш против тужениот Јорук Хусеин од 
Струмица, сега со непозната адреса. Вредност на спо-
рот 60.000 денари. 

За привремен застапник на тужениот се назначува 
Валентина Митева, стручен соработник во судот, ко-
ја ќе ги застапува интересите на тужениот со сите 
права се до појавување на тужениот или негов пол-
номошник пред судот. 
Се повикува тужениот Јорук Хусеин да се јави во 

рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Од Основниот суд во Струмица, П.бр.912/99.(24476) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за 

долг по тужбата на тужителот Шабани Јусуф од 
с.Добридол против тужените Адеми Јусуф и Адеми 
Зулќуфли, двајцата од с.Г.Речица-Тетовско. 

Се повикува тужениот Адеми Јусуф, сега со непозна-
та адреса во СР Словенија во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се 
јави во Основниот суд во Тетово. Во спротивно, Цен-
тарот за социјална работа во Тетово ќе му постави 
привремен старател кој ќе ги штити неговите права и 
интереси до правосилното окончување на спорот. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.529/99. (24613) 
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ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. 
бр. 5184/99 на регистарска влошка бр. '020153487-3-09-
000, го запиша во трговскиот регистар основањето на 
Друштво ЈСД-ДАРИС ИНВЕНТ Данило ДОО, цен-
тар за иновации и технологија, увоз-извоз, бул. "Јане 
Сандански" бр. 84/2-17, Скопје. 

Основачи (содружници): Данило Ристиќ од Скопје и 
Снежана Ѓеоргиева Ристиќ од Скопје. 

Основна главнина. 10.697,00 ДЕМ (331.500,00 денари). 
Управител: Дејан Билески, без ограничувања. 
Дејности. 21.21, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.22, 22.23, 

22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 24 52, 24.65, 25.13, 25.21, 25.23, 
25.24, 26.22, 26.26, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 
28.11, 28.12, 30.01, 30 02, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.35, 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, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50.40/3, ,50.40/4, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 
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, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.63, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 
71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 
74 20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 
74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 80.42, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. 

Основна дејност: 74.20 - Архитектонски и инженер-
о н активности и соодветни технички совети. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23360) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 13570/98, на регистарска влошка бр. 
02014224?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за 
услуги, трговија и производство „ПОЛИ ЕЛЕКТРО-
МЕХАНИКА" увоз-извоз Петре дооел Скопје, ул. 
„Васил Ѓоргов" бр. 9. 

Зголемување на основната главнина со внесување на 
средства со проценка од овластен проценител во износ 
од 10.142,00 дем или 314.200,00 ден. 

Основач е Петре Штерјовски од Скопје. 
Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 

20.51, 27.10, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 
27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 
27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.52, 28.61, 
28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 
29.23, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 
31.20,31.40,31.61, 31.62, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 
52.74, 63.40, 70.20, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.13, 
74.14. Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување и застапување во прометот со стоки и 
услуги, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигна-
циона и комисиона продажба, малограничен промет со 
Бугарија, Албанија, Грција, СР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица ќе истапува во 
свое име и за своја сметка. За обврските сторени во 

правниот промет со трети лица друштвото ќе одговара 
со сиот свој имот и средства. 

Лице овластено за застапување е Петре Штерјовски 
- управител со неограничено овластуваwе. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 13570/% 

98. (21181) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 12534/98, на регистарска влошка бр. 
02015104?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето на Трговското друштво за производство, 
услуги и трговија „СТОЛ АРТ", Небојша, ДООЕЛ, 
експорт-импорт Скопје, ул. „Јане Сандански" бр. 91/3-
15. 

Скратено име: ТД „СТОЛ АРТ" ДООЕЛ Скопје. 
Основач е Небојша Антовски од Скопје, бул. „Јане 

Сандански" бр. 91/3-15. 
Дејности: 27.42, 27.45, 27.43, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 

27.5, 27.21, 27.22, 28.12, 28.22,28.71, 28.72, 28.73,28.74, 
28.75, 28.22, 31.10, 32.30, 31.62, 33.30, 30.02, 33.10/1, 
31.30, 29.72, 31.61, 25.22, 20.10, 20.20, 20.10/2, 36.11, 
36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 20.40, 20.30, 20.51, 20.52, 
02.01, 02.02, 43.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 
45.45, 45.31, 60.21, 71.10, 71.21, 60.24, 52.11, 52.24, 
52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 

' 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.35, 51.70, 
50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.11, 55.12, 55.22, 55.21/2, 
55.23, 55.30, 55.30/1, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 
63.12,74.40, 74.84,74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 70.20, 92.33, 
74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За сторените обвр-
ски во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешното и 
надворешното трговско работење е Небојша Антов-
ски, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скоцје, Трег.бр. 12534/ 
98. (21190) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 10556/98, на регистарска влошка бр. 
020105157-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друш-
твото за производство и трговија на големо и мало 
увоз-извоз „АС - ТЕКС" Аслан ДООЕЛ Гостивар, ул. 
„П. Аврамoски" бр. 42. 

Основач на ДООЕЛ е Аслан Шатку од Гостивар, ул. 
„П. Аврамoски" бр. 42. 

Дејности: 17.60, 18.23, 17.72, 17.71, 18.23, 18.21, 
18.22, 18.24, 17.40/1, 17.40/2, 52.24, 52.21, 52.25, 52.11, 
52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.35, 52.46, 
52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 
52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 
51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.52, 
51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 
51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.42/1, 51.52, 51.57, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.19, 51.18, 70.31, 63.40, 60.21, 60.23, 
60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 55.12, 55.11, 55.30/1, 
55.30/2, 55.51, 55.52, 63.30, 63.12, 74.40, 74.13, 74.84, 
70.20, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 
70.31, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет со соседните земји, застапување и 
посредување, консигнација, реекспорт, меѓународен 
транспорт на стоки и услуги и меѓународна шпедиција. 
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Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За сторените обвр-
ски во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 

Управител на друштвото е лицето Аслан Шатку од 
Гостивар, ул. „П. Аврамoски" бр. 42 Гостивар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 10556/ 
98. (21191) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 12786/98, на регистарска влошка бр. 
02014824?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друш-
твото за издавачка дејност „БЕЈШСИМО" Симон ДО-
ОЕЛ од Скопје, ул. „Васил Ѓоргов" бр. 24/2-61. 

Содружник Симон Беличанец, ул, „Васил Ѓоргов" 
бр. 24/2-61 Скопје. 

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 
22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 
50.20, 50.30, 5б:30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 
50.40/2, 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, 51.57, 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, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 
55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 
60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.10, 
71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 
72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.30, 74.40, 
74.82, 74.83, 74.84, 92.40, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, комисион, конотација, застапу-
ваwe и посредување во надворешно-трговското рабо-
тена, застапување на странски правни и физички лица, 
меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на 
стоки, меѓународен транспорт на патници, агенциски 
услуги во транспортот, реекспорт. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка. За сторените обвр-
ски во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сите свои средства. 

Работите во внатрешниот и надворешниот промет, 
за потребите на друштвото ќе ги врши управителот, а 
во друштвото како управител с именувано лицето Сло-
боданка Беличансц, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 12786/ 
98. (21192) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12597/98, на регистарска влошка бр. 
02015144?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друш-
твото за трговија на големо и мало „ДИПОН КО-
МЕРЦ" Глигур ДООЕЛ Скопје, ул. „Шидска" бр. 24/2-
7. 

Усогласуваwe на Претпријатието за трговија на го-
лемо и мало „ДИПОН КОМЕРЦ" увоз-извоз ДОО 
Скопје, ул. „Шидска" бр. 24/2-7. 

Претпријатието се усогласува со Законот за тргов-
ски друштва во Друштво за трговија на големо и мало 
„ДИПОН КОМЕРЦ" Глигур ДООЕЛ Скопје, ул. 
„Шидска" бр. 24/2-7. 

Основач на друштвото е Глигур Ѓорсски од Скопје. 
Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 15.98/2, 

18.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.52, 22.21, 
22.22 , 22.23, 22.24, 22.25, 25.13, 25.21, 25.24, 28.61, 
28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.7< 28.75, 36.11, 

36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 
51.21, 51.23, 51.34, 51.35, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30/2, 63.11, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 71.10, 71.21, 
74.40, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка. За сторените обвр-
ски во правниот промет со трети лица друштвото одго-
вара со сиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 12597/ 
98. (21193) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11018/98,, на регистарска влошка бр. 
02009854?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштво за транспорт и 
трговија „ТРГОШПЕД ТРАНС" Василчо и Виолета 
ДОО увоз-извоз ул. „Благој Ѓорев" бр. 104 - Велес. 

Основачи на друштвото се Шалев Василчо од Велес 
ул. „Народен фронт" бр. 22 и Мадевска Виолета со 
постојан престој во Утрехт Холандија. 

Дејности: 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.25, 50.20, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35 , 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.44, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.66, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.72, 55.30, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 74.20, 74.40, 74.84, 63.40, над-
ворешна трговија со прехранбени и непрехранбени про-
изводи, меѓународен транспорт на стоки и патници, ме-
ѓународна шпедиција, посредување и застапување во 
прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисиони ра-
боти и консигнациона продажба, малограничен про-
мет. 

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

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

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
друштвото го застапува Петровска Виолета управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11018/ 
98. (21203) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13200/98, на регистарска влошка бр. 
02013277?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
претворањето според ЗТД на Друштво за транспорт и 
трговија „ДРЕН-ТРАНС" Трајан дооел увоз-извоз ул. 
„Мицко Козар" бр. 63 - Велес. 

Основач е Радевски Трајан од Велес. 
Дејности: 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 

51.33, 51.34, 51.35 , 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 
51.44, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.66, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 
60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 74.84, надворешна трговија со 
прехранбени и непрехранбени производи. 

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

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

Лице овластено за застапуваа во внатрешниот и 
надворсшнот трговски промет е Радевски Трајан упра-
вител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13200/ 
98. (21204) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 5 6 3 / 9 9 , на регистарска влошка бр. 1 т 5 0 4 8 2 - 1 1 -
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0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овла-
стено лице на Јавно претпријатие за стопанисување со 
стабен и деловен простор на Република Македонија 
Подрачна единица Тетово, Плоштад Маршал Тито б•б. 

Се брише: Деспот Антовски. 
Се запишува: Кочовски Бранислав за директор. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 563/ 

99. (21206) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 527/99, на регистарска влошка бр. 1-50482-8-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овла-
стено лице на Јавно претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија 
Подрачна единица ул. „Моша Пијаде" бр. 14 - Кума-
ново. 

Се брише: Димовски Славко. 
Се запишува: Виолета Стоил ковска како директор 

на Подрачната единица Куманово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 527/ 

99. (21207) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 8355/95, на регистарска влошка бр. 1-57774-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на осно-
вач и лице овластено за застапување на Претпријатие 
за промет на големо и мало „ЛАВ" увоз-извоз ДОО ул. 
„9 Ноември" бр. 3 - Титов Велес. 

Со одлука од 14.6.1995 год. од претпријатието иста-
пува основачот Никола Стојанов од Титов Велес, а 
пристапува Марјан Стојанов од Титов Велес. 

Се брише досегашниот застапник Никола Стојанов 
директор. Се запишува Марјан Стојанов директор со 
неограничени овластувања за застапување во внатреш-
ниот и надворешен трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 8355/ 
95. (21208) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 585/99, на регистарска влошка бр. 1-67977-0-0-
0, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице 
овластено за застапување на Државно средно училиште 
за железнички и ПТТ сообраќај „ВЛАДО ТАСЕВ-
СКИ" ул. „Трета Македонска бригада" б•б. - Скопје. 

Се брише досегашниот застапник Крнинов Христо 
директор без ограничување. Се запишува Котевски 
Ј1азо в.д. директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 585/ 
99. (21209) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4349/99, на регистарска влошка бр. 02015201?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото 
за производство, трговија и услуги „КИМЕ-ГРАФ", 
Дајанчо ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Милан Зечарбр" 13, 
Куманово. 

Основач-содружник: Камевски Дајанчо од Кума-
ново. 

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 21.51, 
21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.21, 
22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.16, 25.11, 25.12, 25.13, 
25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.45, 36.22, 50.30/1, 50.30/2, 
50.50, 51.13, 51.15, 51.19, 51.24, 51.31, 51.33, 51.34, 
51.35 , 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.11, 55.12, 55.30, 55.31, 
55.23 , 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 
65.1203, 70.20, 71.70, 74.84., надворешна трговија со 
прехранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, посредништво и застапување, 

консигнација, реекспорт, малограничен промет со со-
седните земји Грција, Албанија, Бугарија и СР Југосла-
вија, привремен увоз односно извоз на стока и опрема, 
работи на меѓународен превоз на стока и патници, ме-
ѓународна шпедиција, услуги во меѓународен друмски 
сообраќај, туристички работи со странство. 

Друштвото во правниот промет со трети лица наста-
пува во свое име и за своја сметка, неограничена одго-
ворност. 

За обврските сторени во правниот промет друш-
твото одговара со сите средства, целосна одговорност. 
Лице овластено за застапување на внатрешниот и над-
ворешниот трговски промет е Божиновска Сања- упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4349/ 
99. (21275) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3296/99, на регистарска влошка бр. 02013965?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, 
трговија и услуги „ДЕЛ МАР" Љупчо увоз-извоз ул. 
„Цветан Димов" бр. 5А-7, Кавадарци. 

Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/ 
2, 01.21,01.22, 63.40, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.30,15.13, 
15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.89, 15.93, 
15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 25.21, 25.22, 36.11, 36.14, 
45.25 , 45.44, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 
51.53,, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.41; 52.45, 60.22, 60.24, 74.12, 74.84, 
93.02., надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, над-
ворешно трговски промет со непрехранбени производи, 
реекспорт, застапување на странски фирми, меѓунаро-
ден транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, мало-
граничен промет со СР Југославија, Р Бугарија, Алба-
нија и Грција. 

Друштвото е основано од Љупчо Делов од Кава-
дарци. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет е Љупчо Делов, упра-
вител со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3296/ 
99. (21276) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1491/99, на регистарска влошка бр. 02009647?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговското друштво за производство, трговија и 
услуги „РА ИМПЕКС" Лила ДООЕЛ увоз-извоз, ул. 
„Блажо Алексов" бр. 53/1/14, Кавадарци. 

Дејности: 15.31, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.86, 
15.93, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 20.51, 24.12, 24.30, 
28.52, 28.62, 28.73, 29.40, 36.50, 50.10, 50,20, 50.30, 
50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 
51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35 , 51.36, 
51.37, 51.39, 51.41, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
52.11, 52.12, 52.25 , 52.26, 52.41, 52.42, 52.46 , 60.24, 
65.12/3, 74.84, 93.05., надворешна трговија со прехран-
бени производи, надворешна трговија со непрехран-
бени производи, меѓународен транспорт на стоки, меѓу-
народна шпедиција, реекспорт, застапување на стран-
ски фирми, малограничен промет со СР Југославија, 
Бугарија, Грција и Албанија. 

Друштвото е основано со изјава за основање на ДО-
ОЕЛ од основачот Лила Ралева од Кавадарци. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешен и над-
ворешен промет е Лила Ралева, управител со неограни-
чени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1491/ 
99. (21277) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4045/99, на регистарска влошка бр. 02014665?-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Колонијална продавница „НЕТ" Дарко Илија 
Лазаров ТП ул. „Пролетерска" бб, општина Карпош, 
Скопје. 

Седиште: ул. „Пролетерска" бб Скопје. 
Основач: Лазаров Дарко од Скопје. 
Дејности: 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 

52.26, 52.27, 52.33. 
Трговецот-поединец во правниот промет со трети 

лица истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица одговара со целиот свој имот. Управител на трго-
вецот-поединец е лицето Лазаров Дарко. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4045/ 
99. (21278) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3646/99, на регистарска влошка бр. 02013677?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за трговија и услуги „МА-БЕСТ" Мурат 
и др. ДОО експорт-импорт Скопје ул. „Џон Кенеди" Б-
9/5. 

Дејности: 50.10,50.20,50.30/1,50.30/2,50.30/3,50.40, 
50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.61, 51.62, 
51.63 , 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.46, 52.48, 52.50, 
52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 
63.22, 63.23, 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, 45.50, 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, 
51.57, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.34, 93.05, надво-
решна трговија со стоки, посредување и застапување во 
прометот на стоки и услуги, комисиона и консигнаци-
она продажба, услуги на меѓународен транспорт на 
стоки и патници, реекспорт, меѓународен посебен тран-
спорт на возила со трајлер. 

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

Друштвото во внатрешниот и надворешниот тргов-
ски промет ќе го застапува Бајрами Фердита. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3646/ 
99. (21279) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2611/99, на регистарска влошка бр. 02013078?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговското друштво за производство и трговија 
„ФИЛ-КОМ" Даниела ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје ул. 
„Љуба Петровиќ" бр. 15. 

Дејности: 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 
28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 
28.75 , 29.53, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.31, 45.33, 
45.44, 52.72, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.44, 51.45 , 51.53, 
51.57 , 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.29, 
52.41, 52.43, 52.44/1, 52.46, 52.47, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица трговското друш-
тво ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските спрема трети лица друштвото одговара со целиот 
свој имот. 

Даниела Комненовска, управител без ограничу-
вање. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2611/ 
99. (21280) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10670/98, на регистарска влошка бр. 
02008785?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
уписот на ТИ. ТП Валентина Ѓорѓе Цветковска продав-
ница за текстил, облека и половна стока „КОМИ-
СИОН КАРА" Скопје, бул. „Јане Сандански", бр. 69, 
Општина Кисела Вода. 

Основач е Валентина Ѓорѓе Цветковска, од Скопје, 
бул. „Јане Сандански" бр. 61/9. 

Дејности: 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.50. 
Во правниот промет со трети лица, трговецот поеди-

нец настапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските сторени во правниот промет со трети лица, трго-
вецот поединец одговара лично со сиот свој имот и 
средства. 

Лице овластено за застапување на трговецот поеди-
нец е Валентина Ѓ. Цветковска, управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10670/ 
98. (21281) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2263/99, на регистарска влошка бр. 02011154?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на ТП. ТП Дејан Лазар Шуманов „ПАУК" - Ав-
тотакси ул. „Георги Димитров" бр. 66/1-5 Скопје. 

Основач е Дејан Шуманов од Скопје. 
Дејности: 60.22 такси превоз. 
Во правниот промет истапува во свое име и за своја 

сметка, а за преземените обврски одговара со сиот свој 
имот. 

Управител е Дејан Шуманов - без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2263/ 

99. (21282) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр; 5493/99, на регистарска влошка бр. 02015054?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговското друштво на Друштво за трговија и услуги 
„АЛ-ПЛАСТ" Алексадар ДООЕЛ увоз-извоз ул. 
„Џон Кенеди" бр. 15 Скопје. 

Единствен содружник е Стојановски Алексадар. 
Дејности: 15.61, 15.81, 15.82, 15.85, 15.86, 15.87, 

15.89, 15.98, 17.11, 17.12, 17.13, 29.24, 31.61, 36.11, 
36.12, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.45 , 50.10, 
50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 
51.24 , 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 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, 51.57, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52., 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 
52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, по-
средување во прометот со стоки и услуги, превоз на 
стоки и патници во меѓународниов патен сообраќај. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, за обврските сторени во правниот 
промет одговара со сиот свој имот. 

Управител на друштвото е Стојановски Александар. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5493/ 
" • (21283) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3410/99, на регистарска влошка бр. 02013665?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на ТП Авто такси „ТАКСИ 99" ТП Чедо Илија 
Аврамовски Скопје, ул. „4 јули" бр. 4/2-5. 

Дејност: 60.22 такси превоз. 
Основач на трговец поединец е лицето: Аврамовски 

Чедо од Скопје, со стан на ул. „4 јули" бр. 4/2-5. 
Лице овластено за застапување на трговецот поеди-

нец е Аврамовски Чедо, управител без ограничување. 
Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-

нец настапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските сторени во правниот промет со трети лица трго-
вецот поединец одговара лично, со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3410/ 
99. : (21284) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3335/99, на регистарска влошка бр. 02013650?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТП Авто такси „МЕТО ПРОМ" ТП Методија Киро 
Јовановски Скопје, н. Кисела Јабука ул. бр. 1. 

Дејност: 60.22 такси превоз. 
Основач на трговецот поединец е лицето Јовановски 

Методија од Скопје, н. Кисела Јабука ул. бр. 1. 
Лице овластено за застапување на трговецот поеди-

нец е Јовановски Методија, управител без ограничу-
вање. 

Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-
нец настапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските сторени во правниот промет со трети лица трго-
вецот поединец одговара лично, со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3335/ 
99. (21285) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4029/99, на регистарска влошка бр. 02013689?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на ТП. Авто такси „ДУЛЕ КОМ" ТП Крумче 
Душан Глигоров Скопје, бул. „АВНОЈ" бр. 8/1-3. 

Дејности: 60.22 такси превоз. 
Основач на трговец поединец е лицето Глигоров 

Крумче од Скопје, бул. „АВНОЈ" бр. 8/1-3. 
Лице овластено за застапување и претставување на 

трговецот поединец е Глигоров Крумче, управител без 
ограничување.. 

Во правниот промет со трети лица трговецот поеди-
нец настапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските сторени во правниот промет со трети лица трго-
вецот поединец одговара лично, со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4029/ 
99. (21286) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3209/99, на регистарска влошка бр. 02013373?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТП Автопревозник „ЈАКА-ПРЕВОЗ" Осман Рефик 
Исмани ТП с. Крушопек општина Сарај Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Управител е Осман Исмани, одговара лично со це-

лиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3209/ 

99. (21287) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3206/99, на регистарска влошка бр. 02013530?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на ТП Автопревозник „РАШЧЕ-ПРЕВОЗ" Зекир 
Казим Ѓуреци ТП с. Рашче општина Кондово Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Управител е Зекир Ѓуреци, одговара лично со це-

лиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3206/ 

99. (21288) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на трговец-поединеЦ 
ТП Автопревозник „КАЛДИРЕЦ" ТП Исмет Баки Су-
лејмани ул. „Јајце" бр. 130 Скопје. 

Дејност: 60.24 превоз на стоки во друмскиот сообра-
ќај, 60.23 превоз на патници во другиот друмски сообра-
ќај, слободен, 60.22 такси превоз, 60.21 превоз на пат-
ници во друг копнен сообраќај, линиски. 

Управителот Исмет Сулејмани од Скопје ул. „Јајце" 
бр. 130 во правниот промет со трети лица настапува во 
свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со 
целокупниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21322) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11977/98, на регистарска влошка бр. 
02009669?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на трговец-поединец ТП Авто•такси „М-
КОМЕРЦ" ТП Љупчо Стојан Андревски ул. „Коце Ме-
талец" бр.2/14 Скопје. 

Дејност: 60.22 такси превоз, 60.21 превоз на патници 
во друг копнен сообраќај, линиски, 60.23 превоз на пат-
ници во другиот друмски сообраќај, слободен, 60.24 
превоз на стоки во друмскиот сообраќај. Управител 
Љупче Андревски ул. „Коце Металец" бр. 2/14 Скопје. 

Во правниот промет со трети лица настапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските одговара со цело-
купниот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11977/ 
98. (21323) 

Основниов суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3981/99, на регистарска влошка бр. 02016075?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец поединец ТП Автотакси „КАРИНО" ТП 
Ристески Димко Михајле ул. „Ангел Димовски" бр. 2/2-
3 Скопје. 

Основач Ристески Михајле од Скопје ул. Ангел Ди-
мовски бр.2/2-3 Скопје. 

Управител Ристески Михајле без ограничување. 
Дејност: 60.22 такси превоз, 60.23 превоз на патници 

во другиот друмски сообраќај. 
Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица одговара со целокупниот 
свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3981/ 
99. ' (21324) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3643/99, на регистарска влошка бр. 02013780?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговец-поединец ТП Автотакси „КОКИ" ТП Дав-
чевски Милан Никола ул. „Јанко Мишиќ" 11-Скопје. 

Основач Давчевски Никола од Скопје ул. Јанко Ми-
шиќ 11-Скопје. 

Дејност: 60.22 такси превоз, 60.23 превоз на патници 
во другиот друмски сообраќај. 

Управител Давчевски Никола-без ограничување ул. 
„Јанко Мишиќ" 11-Скопје. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка, а за обврските сторени во прав-
ниот промет со трети лица одговара со целокупниот 
свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3643/ 
99. (21325) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр, 1241/99, на регистарска влошка бр. 02014169?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговското друштво Трговско угостителско друштво 
„МЕМОРИЈА" Насер ДООЕЛ с. Озормиште, Желино. 
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Дејност на друштвото 50.20, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.24, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 55.30/1, 55.30/2. 
надворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

Управител Насер Фејзули-со неограничени овласту-
вања во внатрешниот и надворешниот трг. работење. 
Основач Насер Фејзули с.Озормиште, Желино. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1241/ 
99. (21326) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 7731/99, на регистарска влошка бр. 02012406?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговското друштво за трговија и услуги „ЛУЦИ 
ЧИВАС" Синиша ДООЕЛ ул. „Франц Лист" бр. 19 
Скопје. 

Дејности: 60.21, 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, 50.40/23, 50.50, 51.21, 51.22, 
51.23 , 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 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, 55.40, 55.30/1, 55.30/ 
2, 63.30, 63.12, 63.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.40, 
74,83,74.84,93.02, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, меѓународна шпедиција, посредување и заста-
пување во прометот со стоки и услуги, продажба на 
странска стока во консигнациони складишта, реек-
спорт, лизинг, услуги на меѓународниот транспорт на 
стоки и патници, застапување на странски лица, мало-
граничен промет со соседните земји Бугарка, Грција, 
Албанија 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 целокупниот свој имот. 

Друштвото во прометот со трети лица ќе го заста-
пува Спасовски Синиша, управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7731/ 
99. (21300) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 3752/99, на регистарска влошка бр. 02014677?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
согласно ЗТД на Друштвото за услуги маркетинг и 
трговија „КАЛОНИС" Борис ДООЕЛ увоз-извоз, ул. 
„Томе Арсовски" бр. 47 Скопје. 

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 50.10, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33 , 51.34, 
51.35 , 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 
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, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 
50.50, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.33, 71.34, 71.40, 
72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.70, 74.83, 74.84, 
93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, продажба на стоки во консигнациони складови, 
застапување и посредување. 

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 целокупниот свој имот. 

Чавковски Борис, управител без ограничувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3752/ 

99. (21301) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 3136/99, на регистарска влошка бр. 02013887?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Авто такси „КЕНТ" Ќенан Ружди Ќаили ТП, 
ул. „Отокар Кершовани" бр. 20 Скопје. 

Дејност: 60.22. 
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 лично со целиот свој имот. 

Овластен потписник е Кенан Ќаили, управител со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3136/ 
99. (21303) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 4200/99, на регистарска влошка бр. 02014069?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за производство, транспорт, трговија и 
услуги „АЛСАЕЛ - КОМПАНИ" Елмаз ДООЕЛ ек-
спорт-импорт с. Пирок, Боговиње. 

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, ?0.30, 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, 
50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47 , 51.53, 
51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.71, 
52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 
71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 36.63, 
27.53, 28.12, 51.51, 74.12, 20.10/2, 20.51, 36.14, 26.63, 
20.10, 20.10/2, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи, посредување и застапување во прометот со 
стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигна-
ција, угостителски услуги, изведување на инвестициони 
работи во странство, малограничен промет со соседни 
земји. 

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 сиот свој имот и средства. 

За управител на друштвото се определува Алији Ел-
маз од с. Пирок, Боговиње, овластен за застапување во 
внатрешниот и надворешниот трговски промет без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4200/ 
99. (21305) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 3352/99, на регистарска влошка бр. 02013967?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговското друштво за транспорт и услуги „МА-
СТЕРИ" Крсте Глигороски и др. ДОО Гевгелија, ул. 
„Солунска" бр. 25. 

Основачи (содружници) на друштвото се Крсте Гли-
гороски од Гевгелија, ул. „Солунска" бр. 25, Ристо 
Шопчев од Гевгелија, ул. „Даме Груев" бр. 4 и Илија 
Пенов од Гевгелија, ул. „Васо Кдрајанов" бр. 19. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.13/3, 01.12/1, 01.13/2, 
01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 14.21, 
15.62, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 17.40/1, 18.21, 
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18.22, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 26.61, 
26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 36.50, 36.63, 
36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35,. 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72/2, 52.74, 
55.22, 55.23, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 71.10, 71.21, 74.84, 
93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, меѓународен транспорт на стоки и патници, реек-
спорт. 

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 сиот свој имот и средства. 

Друштвото во надворешно трговскиот промет и во 
внатрешниот промет ќе го застапува управителот 
Крсте Глигороски, управител со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3352/ 
99. (21306) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2400/99, на регистарска влошка бр. 02013827?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ, Друштво за производи, трговија и услуги 
„ПРОМЕНИ" Сами ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Метохи-
ска" бр. 52, Скопје. 

Дејности: 17.30, 17.40/1, 17.54/2, 17.21, 17.22, 18.10, 
18.22, 18.23, 52.11, 52.21, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 
52.44/1, 52.46, 52.48, 52.47, 51.26, 52.12, 50.10, 50.50, 
51.41, 51.21, 51.23, 51.39, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 
51.70, 51.35, 50.10, 51.51, 51.57, 55.40, 63.40, 50.20, 
63.40. 

Во правниот промет со трети лица „ПРОМЕНИ" 
Сами ДООЕЛ од Скопје, ул. „Метохиска" бр. 52 наста-
пува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешниот промет е Сербезов Сами, 
управител без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2400/ 
99. (21307) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4595/99, на регистарска влошка бр. 02014953?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за трговија на големо и мало, сообраќај и 
услуги увоз-извоз „АНИКОМ" Анка ДООЕЛ ул. „Ан-
тон Попов" бр. 142-а, Скопје. 

Дејност на друштвото: 50.10, 50.30/1,50.30/2,50.30/ 
3, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 52.11, 52.12, 
52.21, 52.212, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.50, 52.63, 
63.60, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 74.20/2, 
74.20/3 и 74.84, надворешна трговија со прехранбени 
производи; надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи. 

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

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

Лице овластено за застапување во внатрешен и над-
ворешен промет е Анка Андоновска од Скопје, управи-
тел без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4595/ 
99. (21308) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4957/99, на регистарска влошка бр. 02015367?-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштвото за промет и услуга „ФОРТУНА - ЈСН" 
увоз-извоз Љупчо ДООЕЛ ул. „Орце Николов" бр. 71-
а, Скопје. 

Основач е Љупчо Зафироски со основачки капитал 
од 5.000 ДМ. 

Дејности во внатрешнотрговскиот промет: 50.1, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 
51.15, 51.16,51.17,51.18,51.19,51.2, 41.21, 51.22, 51.23, 
51.24,51.25,51.3, 51.31, 51.32, 51.34, 51.25, 51.36, 51.37, 
51.38,51.39,51.40,51.41,51.42,51.43,51.47,51.55,51.57, 
51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23 , 52.24, 
52.25 , 52.26, 52.27, 52,45, 52.46, 52.47, 52.48, 74.11, 
74.12, 74.84. Дејности во надворешнотрговскиот про-
мет: надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени производи; ре-
ескпорт; посредување и застапување во надворешнотр-
говско работење. 

Овластување на субјектот во надворешнотргов-
скиот промет. 

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

За сторените обврски во правниот пр>омет со трети 
лица друштвото не одговара - ДООЕЛ. 

Овластено лице за застапување во внатрешно и над-
ворешнотрговскиот промет е Зафироски Љупчо, упра-
вител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4957/ 
99. (21309) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3275/99, на регистарска влошка бр. 02013656?-
8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ДООЕЛ, Друштво за градежништво, транспорт и 
трговија „ВОДНО-МБ" Благоја ДООЕЛ увоз-извоз ул. 
„Сава Ковачевиќ" 14, бр. 2-а, Скопје. 

Дејноста: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 
01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 14.11, 
14.21, 14.22, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.22, 45.21/2, 45.23, 
45.31, 45.32, 45.33, 45.44, 45.45, 50.50, 50.50/1, 50.30/2, 
50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.65, 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, 55.11, 55.12, 
55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 74.82, 74.23; 
надворешна трговија со прехранбени производи; надво-
решна трговија со непрехранбени производи; малогра-
ничен промет со Грција, Бугарија, СР Југославија и 
Албанија; застапување и продажба на странска стока 
од консигнациони складишта и вршење на сервисни 
услуги за одржување;, работи за посредување; привре-
мен увоз односно извоз на стоки и опрема заради произ-
водство и пружање на услуги; работи на закуп - лизинг; 
работи на долгорочна коорпорација; туристички ра-
боти со странство; меѓународни агенциски работи; 
завршни работи во градежништвото. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица Друштвото одговара со целиот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Велков Марјан, управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3275/ 
99. (21310) 



Стр. 2364 - Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 јули 1999 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2481/99, на регистарска влошка бр. 020135747-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТП Авто превозник такси „ГУДВЕЈ" Стоје Тодор 
Атанасов, ул. „Коце Металец" бр. 2в, 1/25, Скопје. 

Основач е Стоје Тодор Атанасов. 
Управител е Стоје Тодоров Атанасов од Скопје, ул. 

„Коце Металец" бр. 2в, 1/25. 
Дејности: 60.21 превоз на патници во друг копнен 

сообраќај, линиски, 60.22, такси превоз, 60.23, превоз 
на патници во друмски сообраќај, слободен. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица настапува во свое име и за своја сметка. 

Трговецот поединец во правниот промет со трети 
лица, одговара лично со целиот свој имот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2481/ 
99. (21311) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 4092/99, на регистарска влошка бр. 020135827-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
њето на Превозникот на патници со такси автомобил 
„МИЛИ" ТП Амзи Рахим Наим с. Лакавица, Србиново. 

Основан е со акт од 01.04.1999 год. 
Трговец поединец: Амзи Наим од с. Лакавица. 
Дејност: 60.22. 
Трговецот поединец истапува во свое име и за своја 

сметка. Трговецот поединец за обврските одговара 
лично со целиот свој имот. 

Управител Амзи Наим, со неограничени овласту-
вања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 4092/ 
99. ' (21314) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Основниот суд Скопје И - Скопје, со решение 1.Рег. 
зг.бр 123/99 од 04.06.1999 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното: 

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Кошаркарски клуб "СТЕЛА" -
Скопје. 

Седиштето на Кошаркарски клуб "СТЕЛА" е во 
Скопје, ул. "Таки Даскалот" бр. 6-6, а подрачјето на 
дејствување на клубот во Република Македонија е да 
придонесува за создавање услови за омасовување и по-
добрување на квалитетот на сите кошаркарски кате-
гории во клубот, придонесувајќи во целина за развој 
на кошарката во Република Македонија. 

Со денот на запишување во Регистарот Кошаркар-
скиот клуб "СТЕЛА^ се стекнува со својство на прав-
но лице 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24227) 

Основниот суд во Кочани, со решение Зг.бр. 37/99 во 
Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го 
запиша Здружението на граѓани Карате клубот "Чиме 
Вадо Кај Китка" од Кочани, ул. "Гоце Делчев" бр. 13. 

Лице овластено да го застапува и претставува здру-
жението во правниот промет спрема трети лица во јав-
носта е Китанов Ѓеорги - тренер на клубот 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат за поттикнување, омасовување и развој на кара-
те спортот, развивање и унапредување на системот на 
натпревари, да се грижи за развојот и соработката со 
другите клубови од Република Македонија и надвор од 

неа, како и создавање услови за истото, каќо и други 
активности од областа на спортот. 

Здружението на граѓани се стекнува со својство на 
правно лице од ден 6.07.1999 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (24243) 

Основниот суд во Гостивар, со решение Зг.бр. 13/99 
од 25.06.1999 година во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша следното: 

I. Во Регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции на Основниот суд Гостивар под Рег.бр. 51, се запи-
шува Женски кошаркарски клуб "Гостивар" од Гости-
вар, кое го застапува неговиот претседател Јаќимоски 
Ѓино од Гостивар. 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат во развивањето на колективното работење, 
одлучување и одговорност, како и стручно издигнува-
ње и усовршување на своето членство по пат на орга-
низирани форми на воспитно образовно и стручна деј-
ност. 

Од Основниот суд во Гостивар. (24244) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 114 за 1999 година се врши упис на ос-
новање на Здружение на граѓани со име "Младински 
совет" - Прилеп. 

Како основни цели и задачи на Младинскиот совет се 
развивање и задоволување на културно научни, об-
разовно воспитни, социјално хуманитарни, спортски, 
рекреативни и други потреби на младите, сестран раз-
вој на младите луѓе, борба против наркоманијата, ал-
кохолизмот и малолетничката проституција и делик-
венција, грижа за децата без родители, промовирање 
на еднаквоста меѓу половите, спречување на искорис-
тувањето на работната сила на малолетниците и дру-
го. 

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Кирил 
Ристески" бр. 11-А. 

Лице овластено за застапување е Илиевски Зоран -
претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (24245) 

Основниот суд во Тетово, со решение Рег.згф.бр. 
129/99 од 8.07.1999 година го запиша следното 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
под Рег.бр. 129/99 се запишува Здружение на граѓани 
"Здружение на телесно инвалидизирани лица" од Те-
тово, со скратено име "ЗТИЛ" - Тетово, ул. "ЈНА" бб. 

Работата и активностите на здружението се однесува 
на пружање помош на телесно инвалидизирани лица и 
нивните семејства, унапредување и усовршување на си-
стемот на рехабилитација, образование, вработување 
и заштита на своите членови, помагање со снабдување 
на нивните членови и друго 

Подрачје на организацијата и дејствувањето на здру-
жението е подрачје на општина Тетово. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и започнува со работа од 8.07.1999 година. 

Од Основниот суд во Тетово. (24246) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III Рег. 
зг.бр. 170/99 од 02.06.1999 година во Регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации го запиша следното. 
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Се одобрува упис во регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации на Клубот за Атлетска гимнас-
тика (Боди Билдинг) "АС-88" - Скопје, ул. "Јани Лук-
ровски" бр. 3. 

Дејноста на друштвото е спорт од една спортска 
гранка и опфаќа спортски активности на деца и млади-
на, активност на спортистите и спортско-рекреативни 
активности на граѓаните, кои се остваруваат Бреку фи-
зичка култура, спорт, рекреација и кинезитерапдја со 
цел да се воспостави телесно вежбање и реализира те-
лесната вежба. 

Со денот на запишување во Регистарот Клубот за 
Атлетска гимнастика (Боди Билдинг) "АС-88" Скопје 
се стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24277) 

Со решение Згф.бр. 3/99 од 24.05.1999 год. во Регис-
тарот на здруженија на граѓани и фондации што се во-
ди при Основниот суд во Штип под реден бр. 3 за 1999 
година се запишува Друштвото на ликовни творци Ви-
зум - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа во домот на кул-
турата Ацо Шопов во Штип, а здружението ќе дејству-
ва на територијата на општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип (24248) 

Со решение Згф.бр. 7/98 од 30.06.1999 год. во Реги-
старот на здруженија на граѓани и фондации што се 
води при Основниот суд во Штип под реден бр. 73 за 
1998 година се запишува Друштвото за гимнастички 
спортови Партизан - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Борко 
Талев" бб во Штип, а здружението ќе дејствува на те-
риторијата на општина Штип и целата Република. 

Од Основниот суд во Штип. (24250) 

Со решение,Згф.бр. 59/98 од 4.05.1999 год. во Регис-
тарот на здруженија на граѓани и фондации што се во-
ди при Основниот суд во Штип под реден бр. 59 за 1998 
година се запишува Здружението на пензионерите на 
општина Пробиштип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Илинден-
ска" бб во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на општина Пробиштип. 

Од Основниот суд во Штип (24253) 

Основниот суд во Кичево, со решение З.рег.бр. 9/99 
од 14.01.1999 година во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша Извидничкиот одред 
"Мирко Милески" - Кичево. 

Здружението придонесува за развојот на младите лу-
ѓе во достигнувањето на нивните потполни физички, 
интелектуални, општествени и духовни можности, 
развива кај своите членови разбирање и љубов кон 
природата, поттикнува интересирање, склоности за те-
ковите на науката, техниката, културата, спортот, при-
донесува за слободно исполнување на слободното вре-
ме на младите, децата и нивна рекреација и друго. 

Седиштето на здружеието е во Кичево, ул. "Ужичка" 
бр. 15. 

Здружението делува на територијата на град Кичево. 
Здружението ќе го застапува и претставува Златко 

Пиперкоски. 
Од Основниот суд во Кичево. (24255) 

Основниот суд во Кичево, со решение З.рег.бр. 16/99 
од 14.01.1999 година во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации го запиша Филателистичкото 
друштво "Кичево" - Кичево. 

Здружението ја популаризира, развива и усовршува 
филателијата на своето подрачје, ги прибира сите ли-
ца заинтересирани за филателија по пат на филатели-
јата и взаемно да ги поврзува, по пат на лично допишут 
вање на членовите со странски филателист со прире-
дување на филателистички изложби и смотри на пош-
тенски марки, :да ја пропагира филателијата, да ја ши-
ри смислата за убаво, за подобро запознавање на исто-
ријата, географијата и уметноста и да создава филате-
листички подмладок и друго. 

Седиштето на здружеието е во Кичево, ул. "Славко 
Лазарески" бр. 33. 

Здружението делува на територијата на град Кичево. 
Здружението ќе го застапува и претставува Павле 

Алексоски. 
Од Основниот суд во Кичево. (24257) 

Основниот суд во Кичево, со решение З.Г.бр. 18/99 
од 15.01.1999 година во Регистарот на здруженија на 
граѓани и фондации ја запиша промената на името на 
фудбалскиот клуб "РОК" од сРаштани, Кичево и 
истиот се преименува во фудбалски клуб "Раштани" од 
с.Раштани, Кичево. 

Здружението има за цел да го негува и развива спор-
тот, а особено фудбалот да се натпреварува во оп-
штинската лига и да оргнизира турнир во мал и голем 
фудбал. 

Седиштето на здружеието е во с.Раштани, Кичево. 
Здружението делува на територијата на с.Раштани, 

Кичево. 
Здружението ќе го застапува и претставува Тони 

Петрески и Васил Славкоски од Кичево. 
Од Основниот суд во Кичево. (242$ 9) 

Основниот суд во Кичево, со решение З.Г.бр. 4/99 од 
13.01.1999 година во Регистарот на здруженија на гра-
ѓани и фондации го запиша Фудбалскиот клуб "Зајас" 
од с.Зајас, Кичево. 

Здружението ќе го разгледа и унапредува фудбалот, 
ќе се грижи за создавање на материјални и други усло-
ви за развој на фудбалот, ќе ги утврдува правата и об-
врските на тренерите и друго. 

Седиштето на здружеието е во с.Зајас, Кичево. 
Здружението делува на територијата на с.Зајас, Ки-

чево. 
Здружението ќе го застапува и претставува Даут 

Алими. 
Од Основниот суд во Кичево. (24261) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека во Региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 
145/99 е запишано Хуманитарно здружение "ЌОСОВА 
99" од с.Џепчиште. 

Работата и активностите на здружението е помош на 
немоќни лица и неспособни за работа, заштита и по-
мош на инвалиди и Создавање на услови за нивно вклу-
чување во општествениот живот, грижа за деца без ро-
дители и без родителска грижа и друго согласно член 8 
и 9 од Статутот од 8.06.1999 година. 
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Седиштето на здружението е во с.Џепчиште, општи-
на Џепчиште, а ќе делува на подрачјето на општина 
Џепчиште и пошироко. 

Од Основниот суд во Тетово. (24264) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека во Региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации под Рег бр. 
142/99 е запишано Здружение за коегзистенција и раз-
вој - АЦД - Тетово. 

Работата и активностите на здружението се промо-
вирање на мулти културата и мулти етничкиот состав 
како предност во развојот на општеството, промови-
рање на концептот на отвореното општество, на чове-
ковите права и идејата за подобрување на животниот 
стандард на граѓаните, како предуслов за здраво оп-
штество со посебен акцент на социјалниот елемент и 
сл. 

Седиштето на здружението е во Тетово, ул "Горче 
Петров" бр 44, а истото ќе делува на подрачјето на 
Р.Македонија. 

Од Основниот суд во Тетово. (24265) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека во Региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 
138/99 е запишано Фудбалски клуб "КЕШТЈЕЛА" од 
с. Орашје. 
Работата и активностите на здружението се омасову-

вање на спортот во селото и пошироко, ангажирање 
на младите на спортски план, соработка и размена на 
спортски искуства со сите клубови, оспособување на 
кадри за водење на спортски активности и слично, со 
посебен акцент на социјалниот елемент и сл. 

Седиштето на здружението е во с.Орашје, а истото 
ќе делува на подрачјето на општина Јегуновце. 

Од Основниот суд во Тетово. (24267) 

Основниот суд во Тетово, објавува дека во Региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 
144/99 е запишано Здружение на земјоделски произво-
дители - Тетово. 

Работата и активностите на здружението се стручно 
усовршување и образование на своето членство во 
правец на негување, развивање и творечко поврзување 
на трудот и знаењето со научни достигања во земјата и 
странство, унапредување на земјоделското производ-
ство преку непосредно запознавање на најсовршените 
достиган»;! во земјоделското производство, преработка 
како и маркетинг и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово, во спортска-
та сала, ул. "Борис Кидрич" бб, а истото ќе делува на 
подрачјето на Република Македонија. 

Од Основниот суд во Тетово. (24270) 

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
каде што под реден број 46 за 1998 година е запишано 
Здружението на граѓани со име Атлетски клуб "3-ти 
Ноември" од Прилеп, се врши упис на измена на лице-
то овластено за застапување и претставување на клу-
бот. 

Наместо досегашното лице овластено за застапува-
ње и претставување на клубот Марјанчо Петрески од 
Прилеп, се запишува лицето Здравко Каранфилоски -
претседател на клубот 

Од Основниот суд во Прилеп. (24616) 

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II Рег 
зг.бр. 229/99 од 16.07.1999 година -во Регистарот на 
здруженија на граѓани и фондации го запиша след-
ното: 

Се одобрува упис во Регистарот на здруженијата на 
граѓани и фондации на Традиционалниот карате сојуз 
на Македонија, Скопје, ул. "68" бр 15 (Маџармаало). 

Дејноста на Традиционалниот карате сојуз на Маке-
донија, Скопје, е промовирање и развој на карате спор-
тот на РМ, ширење на карате спортот во сите балкан-
ски држави, негово подобрување, претставување и 
афирмација, спроведување на задачите на светската и 
европската меѓународна организација чиј член е, сора-
ботка со останати регионални карате федерации, 
други карате организации, формирање национален ка-
рате информативен центар, кој ќе работи во склоп на 
сојузот, организирање национални карате шампионати 
во соработка со членките, да ја информира јавноста за 
својата работа и потреби. 

Со денот на запишувањето во регистарот, Традицио-
налниот карате сојуз на Македонија, Скопје, се стекну-
ва со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (24646) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје П-Скопје, објавува дека со 
решение Л.бр. 170/96 од 15.09.1993 година отворена е 
постапка за ликвидација над Претпријатие во приват-
на сопственост за трговија на големо и мало "Вац-
Комерц" увоз-извоз ДОО Ско•пје ул."Крсте Асенов" 
бр .16/2-20. 

За ликвидационен управник е определен Бранко Ди-
митровски од Скопје, ул."Мито Хаџивасилев Јасмин" 
бр.6/1-7, и тел.238т611. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот дол-
жник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во "Службен весник 
на РМ", до ликвидациониот совет на овој суд со прија-
ви во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците на ликвидациониот дол-
жник да ги намират долговите према ликвидациониот 
должник без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на пријавените 
побарувања на доверителите на ликвидациониот дол-
жник на ден 15.07.1999 година во 9,30 часот во барака 
бр.4, соба бр.6 во овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (24171) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.448/99 од 30.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "Алма" ц.о. увоз-извоз од Скопје 
с.Д.Свиларе од Скопје, со жиро сметка 40120-601-
62511. 

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митрев-
ски, бул."Јане.Сандански" бр.109-3/34 и тел.447-493. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20225) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.627/99 од 27.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско друштво за внатрешна и надворешна трговија, 
производство и услуги "Фиаз-Маг", "Вла-Ко"експорт-
импорт и др. ул."Киро Крстев" бр.32-б од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-413150. 

За ликвидатор се определува лицето Миодраг Нико-
лиќ. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24238) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.410/99 од 23.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
"Херти-А" експорт-импорт д.о.о. од Тетово с.Чифлик 
од Тетово, со жиро сметка 41500-601-34502. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
коски, ул."Крсте Мисирков" бр.9/10 од Скопје и тел. 
237-754. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24411) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.691/99 од 26.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Дру-
штво за трговија на мало "Јов Пром Евт Микро Мар-
кет" д.о.о. Куманово, ул."11-ти Октомври" бр.2 од Ку-
маново, со жиро сметка 40900-601-51948. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марков-
ски од Скопје, ул."Ѓорче Петров" бр.5/34, тел.344-278. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24437) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.482/99 од 22.04.1999 година е 

отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "Јоки" 
д.о.о. експорт-импорт Скопје ул."25" бр. 17 од Скопје, 
со жиро сметка 40120-601-270526. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марков-
ски, ул."Ѓорче Петров" бр.3/36 и тел.344-278. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24440) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.546/99 од 21.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Евт-Про-
мет" д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул."Босна и Херцегови-
на" бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601-320714. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марков-
ски, ул."Ѓорче Петров" бр.3/38 и тел.344-278. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24443) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.550/99 од 21.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за интелектуални-книговодствени услу-
ги, трговија на големо и мало "Евт-Консалтинг" д.о.о. 
од Скопје, ул."Васил Главинов" бр.36 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-342484. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Мар-
ковски, ул."Ѓорче Петров" бр.3/38 и тел.344-278. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24445) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.551/99 од 20.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија на големо и 
мало "ЛИ Комерц" д.о.о. увоз-извоз од Скопје ул."Да-
ме Груев" бр.16 од Скопје, со жиро сметка 40100-^01-
330086. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марков-
ски, ул."Ѓорче Петров" бр.3/38 и тел.344-278. 
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Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24447) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.552/99 од 20.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало со ѓубри-
ва, средства за заштита и хемиски производи "Евт-
Хем-Промет" Скопје, ул."Даме Груев" бр. 16 од Скоп-
је, со жиро сметка 40100-601-329083. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марков-
ски, ул."Ѓорче Петров" бр.3/38 и тел.344-278. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје., (24450) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.547/99 од 21.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Евт Мик-
ро-Маркет" д.о.о. увоз-извоз од Скопје ул."Босна и 
Херцеговина" бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
325378. 

За ликвидатор се определува лицето Стојан Марков-
ски, ул."Ѓорче Петров" бр.3/38 и тел.344-278. 

Се довикуваат 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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24452) 

Основниот суд Скопје I-Скопје објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.474/99 од 14.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "Виена" експорт-им-
порт д.о.о. Гевгелија ул."Маршал Тито" бр.126 од Гев-
гел иј а со жиро сметка 41610-601-11235. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
коски, ул."Крсте Мисирков" бр.9/10 и тел. 237-754. 

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 

денара најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24468) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.694/99 од 24.06.1999 година е' 
отворена ликвидациона постапка над должникот Ус-
лужно прометно претпријатие "ВС-Симона" д.о.о. ув-
оз-извоз од Скопје ул."Методи Митевски" бр.3-3/12 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-91977. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
коски, ул."Крсте Мисирков" бр.9/10 и тел. 237-754. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24469) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.667/99 од 18.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен трговски 
промет на големо и мало "Билјана-Тања" д.о.о. Скопје 
ул."Модес Мусоргски" бр.21 од Скопје, со жиро смет-
ка 40110-601-90709. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
коски, ул."Крсте Мисирков" бр.9/10 и тел. 237-754. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дера 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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24470) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.467/99 од 26.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "Мо-
дула" д.о.о. Скопје, бул."Јане Сандански" бр.90/4-4 од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601-135037. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-
коски, ул."Крсте Мисирков" бр.9/10 и тел. 237-754. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24471) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.493/99 од 26.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Бадар-
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Промет" ц.о. увоз-извоз Скопје, ул."Радишанска" бр. 
55 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-57268. 

За ликвидатор се определува лицето Драган Белич-
кови, ул.иКрсте Мисирков" бр.9/10 и тел. 237-754. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24472) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.7/98 од 11.05.1999 година е от-
ворена ликвидациона постапка над должникот Аген-
ција за посредување, реклама и пропаганда "Омни-
прин Т" д.о.о. Скопје ул."Дане Крапчев" бр.15 од Ско-
пје, со жиро сметка 40120-601-361623. 

За ликвидатор се определува лицето Слободан То-
дорчевски, ул."АВНОЈ" бр.58/9. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24579) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.600/99 од 15.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен промет на големо и мало 
"Митако" увоз-извоз од Скопје ул."Даме Груев" бр.7-
8/12 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-84101. 

За ликвидатор се определува лицето Цабевска Сне-
жана, ул."Никола Русински" бр.З 6-1/30. 

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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24585) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.891/99 од 02.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "Галактида" увоз-извоз д.о.о. од 
Скопје ул."Ленинова" бр.72-1/9 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-201966. 
За ликвидатор се определува лицето Бошковска Та-

ња, ул."АВНОЈ" бр.60-2/15 и тел.454-206. 
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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24563) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.929/99 од 16.07.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет, услуги и екс-
порт-импорт "Миком Трејд" д.о.о. од Скопје ул."Јуриј 
Гагарин" бр.28-8/4 од Скопје, со жиро сметка 40120-
601-250559. 
За ликвидатор се определува лицето Драган Велич-

евски, ул."Крсте Мисирков" бр.9/10 и тел.237-754. 
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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24762) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.532/99 од 09.06.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за внатрешен и надворешен промет 
"Деја-М" ц.о. увоз-извоз од Скопје ул."Крсто Новко-
виќ" бр. 18/3-2 од Скопје. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул."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 после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24764) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 
Се продава земјоделско земјиште - нива со кат. кул-

тура 11000, построена на КП 1228, план 005, скица 013, 
во м.в. Калуѓерица, класа 3, во површина од 1078 м2 за 
КО Макреш сопственост на Петковски Бранко за цена 
од 100 денари по метар квадратен. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
Р.Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мице Илиевски од Куманово, ул. „Доне 
Божинов" бр. 11/3. (23680) 

Се продава земјоделско земјиште - нива, сопстве-
ност на Андонов Илија од Барање, построено на КП 
бр. 838/1, план 4 скица 11, култура пасиште, класа 4, 
м.в. Долно Поле, со површина од 794 м2, Ко Морани, 
видно од Пл. 838 за цена од 238.200,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 



Стр. 2364 - Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 јули 1999 

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 првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
на нотар Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. „Ко-
стурска" бр. 18-5/1 Скопје. (23747) 

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на 
КП. бр. 1281 со пл. ек. 4/10, мв „Полатишта нива" кл. 1 
со површина од 2553 м2 заведена во П.Л. бр. 103 за КО 
Србјани сопственост на Данилоски Веселин и Данило-
ски Гоце на по 1/2 (идеален дел) за купопродажна цена 
од 250.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со именуваните и 
се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
во „Службен весник на Р. Македонија" писмено да се 
изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, ќе 
го Губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата даја достават на 
нотар Иса Ајдини, ул. „Гоце Делчев" бб. Кичево. 

(23921) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 2/23, место викано „Базаорик", класа нива -
V и VI, со површина од 1.000 м2 во КО Сушица, 1 
сопственост (алтернатива: заедничка сопственост или 
сопственост) на Ковачевиќ Милорад Мара, за цена од 
19.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава (разменува или дава под закуп) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
на нотар Весна Василеска, ул. „Б. Гиноски" бб во Го-
стивар. (22973) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на КП број 458, план 6, скица 11, место викано „Кама-
ник", класа 2 и 3-та, со површина од 2863 + 3700 м2 во 
КО Градец, сопственост (алтернатива: заедничка соп-
ственост или сопственост) на Зенуни Нешат, за цена од 
180.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава (разменува или дава под закуп) во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на Република Македонија" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
на нотар Иво Серафимоски, Кеј „Б. Единство" бр. 41 
во Гостивар. (22974) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Чифлик. Идеална половина од Парцела број 
556 во место викано „Средорок" Шума со површина од 
875 м2 во Катастарска општина Чифлик. Сопственост 
на Цветков Милан од с. Чифлик. Цена на продажба 
28.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на 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 прифаќана на понудата да се достават 
на нотар Бинов Гело, ул. „Маршал Тито" бр. 138 Него-
тино. (22975) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа на КП. бр. 
300 на м.в. „Селиште", нива 5 класа, во површина од 
1218 м2, КП. бр. 301 на м.в. „Седиште" ов. градина 4 
класа, во површина од 1237 м2, КП. бр. 302 на м.в. 
„Седиште" под објект во површина 62 м2 и двор во 
површина од 119 м2 на КО Синичане, Тетово, за цена од 
320.000,00 денари сопственост на Сали Сеадет од с. 
Синичане - Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

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

(23674) 
Се продава земјоделско земјиште и тоа: идеална 1/4 

од КП бр. 13603, план 37, скица 155, в м.в. „Велешки 
пат", лозје од 2 класа во површина од 6393 м2 заведена 
во Поседовен лист бр. 15351 за КО Куманово, сосоп-
ственост на Здравевски Кирило од Куманово, ул. 
„Благој Илиев Гуне" бр. 12/6. 

Се повикуваат сосопствениците и соседите-грани-
чари, чие што земјоделско земјиште се граничи со зем-
јиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на оваа понуда. Во спротивно, го губат правото на 
првенствено купување. 

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
„Ленинова" бб. (23675) 

Се продава дел од 5/13 (пет идеални тринаесетини) 
од земјоделско земјиште - построено на КП број 203/2 
план број 4, скица број 5, на место викано „Село", нива, 
класа 2, која мери вкупна површина од 2881 м2 по Посе-
довен лист број 1114, во КО Брвеница, сопственост на 
Анѓелковски Анѓелко Младен, од Брвеница, Тетово, за 
цена од 120.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на 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 првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Тодор Бошковски, улица „ЈНА" број 61 Те-
тово. (23676) 

Се продава земјоделско земјиште построено на КП 
број 1814 нива, план 7 скица 13а, место викано Бело 
брдо, класа 3, со површина од 1018 м2 во КО Долно 
Коњаре, сосопственост на Јакимовски Александар, за 
цена од 2.500 ДЕМ. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок о д 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 првен-
ство. 

Изјавата за прифаќана на понудата да се достави до 
нотар Јорданка Митевска ул. „Доне Божинов" бр. 18 во 
Куманово. (23677) 
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Се продава земјоделско земјиште построено на КП. 
број 101 план 2, скица 7, место викано Цигански Дол, 
класа 3 , култура нива, со површина од 1 3 5 4 9 М 2 заведени 
во Поседовен лист бр. 111 КО.Умин Дол сопственост 
на Николовски Дејан с. Ново Село,Куманово за цена од 
7 0 0 , 0 0 0 , 0 0 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 првен-
ство. 

Изјавите прифаќање на понудата да се достават до 
нотар Севим Дестани ул. „11 Октомври" бр 1а во Кума-
ново (23678) 

Се продава дел од недвижен имот означен како К•П. 
бр. 1597 на место викано „Синодајец" нива, класа 6, во 
површина од 500 м2 за КО Велестово за цена од 
65.000,00 денари, сопственост на Мулазимоски Наум од 
село Велгошти Охрид. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседи чии земјште 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. (23679) 

Се продава земјоделско земјиште: нива к.п. 4157 
план 9, скица 38, во м.в. „Девојачки камен", класа 4 -
пат, во површина од 3501 кг заведена во Поседовен лист 
бр. 258 за КО Романовце, сопственост на Зафировски 
Власто и Зафировски Горан, за вкупна купопродажна 
цена од 400.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на 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 понудата да се достават 
до нотар Марјан Кочевски од Куманово, ул. „11 Октом-
ври" бр. 4. (23645) 

Се продава земјоделско земјиште: нива к.п. 4330 
план 013, скица 035, во м.в. „Ума" култура 11000, класа 
4, во површина од 2262 м2 заведена во Имотен лист бр. 
691 за КО Челопек, сопственост на Крстевски Мило-
ван, за вкупна купопродажна цена од 35.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавува-
ното 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 нотар Марјан Кодевски од Куманово ул. „11 Октом-
ври" бр. 4. (23646) 

Се продава земјоделско земјиште - построено на КП 
број 96/1, план број 1, скица број 4, на место викано 
„Подбрешки пат", нива, класа 3, која мери површина 
од 2463 м2, по Поседовен лист број 366, во КО Ратае, 
сопственост на Ацовска вд. Бошко Божана, од Бел-
град, ул. „Бранко Радичевиќ" бр. 40, СР Југославија, 
сопственик на 3/7, Ацовски Нофо Душан, од Скопје, 
ул. „Ѓ. Петров" бр. 59, сопственик на 1/7, Зељковиќ 
Бошко Милена, од Белград, ул. „Бранко Радичевиќ" 

бр. 40 , СР Југославија, сопственик на 3/7, за вкупна 
цена од 150.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на 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 првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Тодор Бошковски, ул. „ЈНА" број 61 Тетово. 

(23670) 
Се продава земјоделско земјиште и тоа 11/112 (еди-

наесет, стоидванаесетинки идеални делови) на КП. бр. 
6654 на м.в. „Клуково" нива 1 класа, во површина од 
3768 м2 на КО Тетово, за цена од 30.000,00 денари 
сопственост на Елмази Абдулваит од Тетово ул. „Ле-
нин" бр. 49. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

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

(23671) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП.бр. 456/2 
ца м.в. „Село", ливада, 3 класа, во површина од 654 м2 

на КО Д. Палчиште, за цена од 30.000,00 денари соп-
ственост на Исени Идает Исмет од с. Д. Палчиште -
Тетово. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште се граничи со земјиш-
тето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во „Службен весник на Репу-
блика Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќа-
њето на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

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

(23672) 

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска 
општина Липа. Парцела број 27/17 во место викано 
„Вирот" нива со површина од 11400 м2 во Катастарска 
општина Липа. 

Сопственост на Камчев Крсте од Неготино ул. 
„Ѓоко Мишев" број 5. 

Цена на продажба 5.500,00 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 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 нотар Бинов Гело ул. „Маршал Тито" број 138 
Неготино. (23673) 

Се продава земјоделско земјиште во: КО - Сопот, 
Кавадарци КП - 2762 план - 1 2 скица - 584 викано место 
- „Веселова падина" кат. култура - лозје кат. класа - 2 
површина - 2887 м2 и КП - 2763 план - 12 скица - 584 
викано место - „Веселова падина" кат. култура - нива 
кат. класа - 3 површина - 857 м2. 

Наведениот имот е во сопственост на Апостол На-
умов од с. Сопот, Кавадарци видно од Поседовен лист 
број 685, а цената на продажба е 45.900,00 денари. 
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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 нотар Ристо Самарџиев ул. „Блажо 
Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. 
Македонија". Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. (23435) 

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 130/ 
4 на МВ „Дубрава" нива 3 класа целата во површина од 
699 м2 план Уп. бр. 1101-716/1 од 19. 03. 1999 година 
опишана по ПЛ бр. 307 на КО Д. Седларце, сопственост 
на Адеми Нуредина Сабедин од с. Г. Речица, за вкупна 
цена од 153.780,00 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 понудите, да се достават 
до нотар Ане Јовановски ул. „Илинденска" број 76 Те-
тово. (23436) 

— 
Се разменува земјоделско земјиште - нива КП бр. 

1649 на МВ „Ограда" нива 2 класа во површина од 40 м2 

и КП бр. 1753 на МВ „Ограда" нива 3 класа во повр-
шина од 2002 м2 план Уп. бр. 1101-1361/1 од 17. 06.1999 
година опишани по ПЛ бр. 135 на КО Камењане соп-
ственост на по 1/2 една идеална половина на Рамадани 
Исни Ебиб и Мехмеди Исни Шаќир од с. Камењане за 
КП бр. 890 на МВ „Ограде" неплодно во површина од 
700 м ; КП бр. 890 на МВ „Ограде" нива 3 класа во 
површина од 1417 м2 и КП бр. 891 на МВ „Ограда" 
неплодно во површина од 694 м2 План Уп. бр. 1101-
1353/1 од 23. 06.1999 година опишани по ПЈ1 бр. 486 на 
КО Камењане сопственост на Азизи Џезаира Евзал од 
с. Синичане. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето 
на понудата во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотар Ане Јовановски ул. „Илинденска" број 76 Те-
тово. (23437) 

Се продава земјоделско земјиште построена на КП. 
бр. 2966, план 10, скица 34, место викано Доброселане, 
класа 3, катастарска култура 11000, со површина од 
4110 м , заведена во Имотен лист 395 КО. Челопек 
сопственост на Трајовски Богатин Ранко ул. „П. Ске-
ла" бр. 34-1/5 Београд и Димковски Богатин Борис с. 
Челопек Куманово, за цена од 100 000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на 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 првен-
ство. 

Изјавите за прифаќана на понудите да се достават 
до нотар Севим Дестани ул. „11 Октомври" бр. 1-а во 
Куманово. (23439) 
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Се продаваат идеални делови од пасиште кое се нао-
ѓа на КП бр.932/2 во месноста "Осламе", видно од ПЛ 
бр. 104 на КО Матка: 42/648 - сопственост на Живка 
Петровиќ; 108/648 - сопственост на Роксанда Иконо-
мова; 108/648 - сопственост на Убавка Анѓелиќ; 2/648 -
сопственост на Слоботка Спасовска; 42/648 - сопстве-
ност на Ангелина Крстева; 2/648 - сопственост на 
Панче Крстев; 42/648 - сопственост на Драган Крстев; 
38/648 - сопственост на Евгенија Крстева; 12/648 - соп-
ственост на Никола Тунтев; 12/648 - сопственост на 
Биљана Јовановиќ; 12/648 - сопственост на Виолета 
Тричковиќ; 42/648 - сопственост на Иванка Скариче-
ва; 42/648 - сопственост на Боривоје Крстев, за цена од 
488.000,00 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", писме-
но да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Љубица Моловска, ул."Франклин Рузвелт" 
бр.44 а, општина центар - Скопје. (24845) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните печати: 

Печати под назив: Производно трговско претприја-
тие "Каршијака" д.о.о. Скопје. (24711) 
Печати под назив: Претпријатие за книговодство 

финансиско работење трговија на големо и мало 
"Марџи" ц.о. Скопје. (24712) 
Тркалезен печат и штембил под назив: Приватна 

претпријатие "ЕЛИС" за електро монтажни работи 
увоз - извоз д.о.о. Скопје. (24704) 
Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 

за производство и трговија на големо и мало "Пештер 
Комерц" експорт - импорт д.о.о. Скопје. (24706) 
Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 

за трговија на големо и мало со мешовити стоки "Даз 
- Комерц" ц.о. увоз - извоз Скопје. (24707) 

Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр.430273/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Хот Роберт, ул.Ј.Сандански бр.107/1-25, Скопје.(23703) 
Пасош бр.408945 на име Бајрами Рамадан, с.Ново 

Село - 2, Тетово. (24190) 
Пасош бр.907232/96 издаден од УВР - Скопје на име 
Севим Биљали, с.Арачиново, Скопје. (24699) 
Пасош бр.1142156 издаден од УВР - Скопје на име 

Сандева Слободанка, ул.М.Митевски бр.3/2-14, 
Скопје. (24701) 
Пасош бр.0984522 на име Ќосев Влатко, с.Сгојаково, 

Гевгелија. (24705) 
Пасош бр.0149523 на име Грков Петар, ул.Дојранска, 

Неготино. (24708) 
Пасош бр.321491/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Петровска Морфа, бул АСНОМ бр.62/1-2, Скопје. 
Пасош бр.0322745/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Петровски Ѓоко, бул АСНОМ бр.62'/1-2, Скопје.(24726 
Пасош бр.588402/95 издаден од УВР - Тетово на име 

Мејдији Јакуп, с. Селце, Тетово. (24730) 
Пасош бр. 1202975 издаден од УВР - Тетово на име 

Ариф Ибраим, ул.Беличица бр.29, Тетово. (24739) 
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Пасош бр.157343/94 издаден од УВР - Скопје на име 
Јусуф Исмани, с.Глумово, Скопје. (24745) 
Пасош бр.556832/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Ремим Чилафи, с.Рашче, Скопје. (24748) 
Пасош бр.0493609/94 издаден од УВР - Куманово на 

име Салиу Беким, ул.К.Антевски бр.24, Куманово. 
Пасош бр.446319/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Шумановска Марина, ул.Ѓ.Скрижевски бр.8, Скопје. 
Пасош бр.892865 на име Фериде Бекташавиќ, 

с.Лопате, Тетово. (24772) 
Пасош бр.397262 на име Незири Арслан, с.Србица, 

Кичево. (24774) 
Пасош бр.0385518 издаден од УВР - Скопје на име 

Незири Бесир, ул. 10 бр.27, Скопје. (24777) 
Пасош бр.563918/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Јурукоски Серафим, ул.Р.Батина бр.76, Скопје.(24854) 
Пасош бр.0952246 издаден од УВР - Скопје на име 

Трпевска Благица, ул.Фуштанска бр.67, Скопје.(24905) 
Пасош бр.402276/94 издаден од УВР - Гостивар на 

име Јахија Зулкадри, с.Здуње, Гостивар. (24910) 
Пасош бр. 182080/94 издаден од УВР - Тетов на име 

Муслије Муамед, с.Гргурница, Тетово. (24911) 
Пасош бр.836078/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Исмет Мустафовски, ул.Пат за Китка бр.11, Скопје. 
Пасош бр.794365/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Насер Мустафовски, ул.Пат за Китка бр.11, Скопје. 
Пасош бр.394891 издаден од УВР - Скопје на име 

Несим Демири, с.Грчец, Скопје. (24914) 
Пасош бр.281353/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Катерина Накова, ул.Народен Фронт бр.27/24, Скопје. 
Пасош бр.0312046 на име Иваноски-Алекса, 

ул.Кузман Јосифоски бр.326, Прилеп. (24916) 
Пасош бр. 1027668 на име Иваноски Цветан, ул.Куз-

ман Јосифоски бр.326, Прилеп. (24918) 
Пасош бр.0312144 на име Иваноска Стојна, ул.Куз-

ман Јосифоски бр.326, Прилеп. (24919) 
Пасош бр.0312047 на име Иваноска Даринка, ул.Куз-

ман Јосифоски бр.326, Прилеп. (24921) 
Пасош бр.218468 на име Балажоски Милаим, 

с.Црвивци, Кичево. (24922) 
Пасош бр.218471 на име Балажоски Реџебије, 

с.Црвивци, Кичево. (24923) 
Пасош на име Тодор Јанев, ул.Страшо Ербапче 

бр. 159, Кочани. (24924) 
Пасош бр.0531236 на име Спахиу Луан, Дебар.(24945) 
Пасош бр. 185192 на име Истрефи Кашиф, с.Велешта, 

Струга. (24946) 
Пасош бр.406052 на име Садики Алил, ул.137 бр.8, 

Гостивар. (24947) 
Пасош бр.085133 на име Љимани Авдилатиф, ул. 176 

бр.26, Тетово. (24953) 
Пасош бр.410947 на име Демиров Џемаил, 

ул.Бетовенова бр.96, Струмица. (24954) 
Пасош бр.221279 на име Борис Станојски, с.Муртино 

бр.429, Струмица., (24955) 
Пасош бр.647227 на име Чорев Ставре, с.Моноспито-

во бр.101, Струмица. (24956) 
Пасош бр.0317996 на име Анастасовски Марјан, 

ул.Острец бр.53, Делчево. (24957) 
П-чсош бр.0117283 на име Јанев Тони, ул.Солунска 

бр.65. Делчево. (24958) 
Чекови од тековна сметка бр.2192/37 на име Бранка 

Јованова, Штип. (24715) 

Чекови од тековна сметка бр.4295341 чекови од бр. 
4295341 до 4295345 и 3531144 издаден од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Чортановски Богоја, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр. 12728875 чекови од бр. 

4309751 до 4309754,3717827,3743305, 3743306 и 3743310 
издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име 
Марија Тофовиќ Камилова, Скопје. (24920) 
Чекови од бр.802070-802074 издадени од Стопанска 

банка Гостивар на име Шазивар Зендели, Гостивар. 
Чековна картичка бр. 128285-82 чекови од бр.4334949 

до 4334951 издадени од Комерцијална банка АД Ско-
пје на име Илиевска Добрица, Скопје. (24908) 
Работна книшка на име Давановски Горан, Куманово. 
Работна книшка на име Вељкович Данко, Куманово. 
Работна книшка на име Ќемал Џевадини, Куманово. 
Работна книшка на име Јованка Тодосиева, Кочани. 
Работна книшка на име Мозгалиева Сузана, 

Струмица. (24757) 
Работна книшка на име Стојменов Ацо, Струмица. 
Работна книшка на име Стамнова Мира, Богданци. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Зафиров-

ска Благица, Скопје. (24803) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Богоев-

ска Марина, Скопје. (24821) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Давитко-
ва Марица, Скопје, (24853) 
Работна книшка на име Јаневски Зоран, Велес. 
Работна книшка на име Спасески Зоран, Битола. 
Работна книшка на име Трајчевска Марија, Битола. 
Работна книшка на име Ѓоргиев Ницко, Неготино. 
Свидетелство на име Миладиновски Даниел, 

Кр.Паланка. (24717) 
Свидетелство на име Бајдевска Катерина, Куманово. 
Свидетелство на име Марија Тодева, Кратово. (24722 
Свидетелство на име Иванова Елизабета, Кратово. 
Свидетелство на име Алексов Игор, Штип. (24725) 
Свидетелство на име Прокоповски Оливер, 

Кр.Паланка. (24727) 

Свидетелство на име Белкова Катерина, Кочани. " 
Свидетелство на име Алимановски Неџат, Берово. 
Свидетелство на име Сулеманоски Бекир, Струга. 
Свидетелство на име Сулејми Разци, Струга. (24732) 
Свидетелство на име Шабаноски Сунани, Мак.Брод. 
Свидетелство на име Рамаданоска Афија, Мак.Брод. 
Свидетелство на име Ѓуровски Ацо, Радовиш. (24735) 
Свидетелство на име Мартиновски Александар, 

Тетово. (24736) 

Свидетелство на име Емин Исмаили, Тетово. (24737) 
Свидетелство на име Гани Мамути, Тетово. (24738) 
Свидетелство на име Гани Мамути, Тетово. (24740) 
Свидетелство на име Бардхил Адеми, Тетово. (24741) 
Свидетелство на име Цека Осман, Тетово. (24742) 
Свидетелство на име Ислами Наим, Гостивар. (24743) 
Свидетелство на име Танева Викторија, Гостивар. 
Свидетелство на име Андовска Силвана, Велес.(24746 
Свидетелства за 5 и 6 одд. издадени од ОУ "Браќа 

Рамиз Хамид" Скопје на име Нада Бајрам, Скопје. 
Свидетелство на име Давчевски Љупче, ,Велес.(24785 
Свидетелство на име Кадриов Бујамин, Велес. (24786) 
Свидетелство на име Таировски Сафет, Велес. (24787 
Свидетелство на име Таитовски Сафет, Велес. (24788 
Свидетелство на име Зејнеловски Рецеп, Велес.(24789 
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Свидетелство на име Зејнеловски Рецеп, Велес.(24790 
Свидетелство на име Усејнов Исмаил, Велес. (24791) 
Свидетелство на име Исејнов Исмаил, Велес. (24793) 
Свидетелство на име Исламовски Емрулах, Велес. 
Свидетелство на име Камсаровска Весна, Прилеп. 
Свидетелство на име Римчевска Танја, Прилеп.(24797 
Свидетеслтво на име Тосеска Емануела, Прилеп. 
Свидетеслтво на име Пачарски Јованчо, Берово. 
Свидетеслтво на име Стојков Стоје, Кочани. (24804) 
Свидетеслтво на име Ангелчо Трајановски, Делжево. 
Свидетеслтво на име Демиров Мирбан, Делчево. 
Свидетеслтво на име Решидев Јумел, Кочани. (24807) 
Свидетеслтво на име Рашидов Јусеанд, Кочани. 
Свидетеслтво на име Каров Николчо, Кочани.(24809) 
Свидетеслтво на име Нури Амети, Тетово. (24810) 
Свидетеслтво на име Џафери Фатмире, Тетово. 
Свидетеслтво на име Џафери Фатмир е, Тетово. 
Свидетеслтво на име Џафери Фатмире, Тетово. 
Свидетеслтво на име Мевљан Љимани, Тетово. 
Свидетеслтво на име Бајрами Луљзим, Тетово.(24815) 
Свидетеслтво на име Абази Гзим, Гостивар. (24816) 
Свидетеслтво на име Валдета Делеши, Струга.(24817) 
Свидетеслтво на име Артемида Пошили, Струга. 
Свидетеслтво на име Деари Лиридан, Гостивар. 
Свидетеслтва за 5, 6 и 7 одд. на име Рамадани Зенеп, 

Гостивар. (24820) 
Свидетеслтво на име Беџети Хаки, Тетово. (24822) 
Свидетеслтво на име Мухамер Ибиши, Тетово. 
Свидетеслтво на име Бесим Рамани, Тетово. (24824) 
Свидетеслтво на име Гзиме Даути, Тетово. (24825) 
Свидетеслтво на име Омер Билали, Тетово. (24826) 
Свидетеслтва за 1,2,3 и 4 год. и диплома издадени од 

екон.учил."Моша Пијаде" Скопје на име Богоевска 
Марина, Скопје. (24827) 
Свидетеслтво на име Хатиме Рушити, Тетово. (24828) 
Свидетеслтво на име Зеликоре Џеладини, Тетово. 
Свидетеслтво на име Јелза Спасевска, Тетово. (24832) 
Свидетелство на име Ибиши Фадил, Тетово. (24833) 
Свидетеслтво на име Ибиши Фадил, Тетово. (24834) 
Свидетеслтво за 3 год. и свидетелство за степен на 

стручна подготвеност издаден од ДСГУ "Здравко 
Цветковски" Скопје на име Емини Агим, Скопје. 
Свидетеслтво на име Шабани Шкендим, Тетово. 
Свидетеслтво на име Јусуфи Асри, Тетово. (24857) 
Свидетеслтво на име Шерафете Илази, Тетово. 
Свидетеслтво на име Мислими Хајрие, Тетово.(24859) 
Свидетеслтво на име Ристовска Бранка, Штип.(24860) 
Свидетеслтво на име Давиткова Благородна, 

Пробиштип. ' (24861) 
Свидетелство на име Габриела Цветкова, Штип. 
Свидетеслтво на име Чурулинова Елена, Радовиш. 
Свидетеслтво на име Ајдиноски Селмир, Струга. 
Свидетеслтво на име Ваит Речи, Струга. (24865) 
Свидетелство на име Басри Речи, Струга. (24866) 
Свидетеслтво на име Атдетар Жута, Струга. (24867) 
Свидетелство на име Ракип Речи, Струга. (24868) 
Свидетелство на име Африм Речи, Струга. (24869) 
Свидетелство на име Спона Речи, Струга. (24870) 
Свидетеслтво на име Ардиан Речи, Струга. (24871) 
Свидетеслтво на име Петрит Каса, Струга. (24872) 
Свидетелство на име Мирдита Истрефи, Струга. 
Свидетелство на име Вилнет Шеји, Струга. (24874) 
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Свидетелство на име Џури Ѓура, Струга. (24875) 
Свидетелство на име Нудете Купа, Струга. (24876) 
Свидетелство на име Блерта Винца, Струга. (24877) 
Свидетеслтво на име Риждие Бојку, Струга. (24878) 
Свидетелство на име Дашури Вренези, Струга.(24879) 
Свидетеслтво на име Максутоски Назиф, Струга. 
Свидетелство на име Максутоски Саим, Струга. 
Свидетелство на име Едупоска Шемса, Струга.(24882) 
Свидетелство на име Даути Мугни, Струга. (24883) 
Свидетелство на име Даути Мугни, Струга. (24884) 
Свидетеслтво на име Андова Сашка, Струга. (24885) 
Свидетелство на име Даниел Ѓурковски, Кратово. 
Свидетелство на име Тања Ѓоргиевска, Кр.Паланка. 
Свидетелство на име Светлана Марковска, Кр.Палан-

ка. (24888) 
Свидетеслтво на име Ташевски Благоја, Кр.Паланка. 
Свидетеслтво на име Костинов Жарко, Кр.Паланка. 
Свидетеслтво на име Мијалчев Зоран, Кратово. 
Свидетеслтво на име Лековиќ Мухамед, Велес.(24892) 
Свидетелство на име Николова Петранка, Велес. 
Свидетеслтво на име Пасковски Игор, Неготино. 
Свидетелство на име Петров Златко, Демир Капија. 
Свидетеслтва за 5 и 6 одд. на име Дочева Снежана, 

Кратово. (24896) 
Свидетелство на име Пини Наиле Гостивар. (24926) 
Свидетелство на име Асанова Јасминка, Кочани. 
Свидетелство на име Арсланова Садика, Штип. 
Свидетеслтво на име Кралева Јасминка, Штип.(24929) 
Свидетеслтво на име Кралева Јасминка, Штип.(24930) 
Свидетеслтво на име Бесник Јонузи, Тетово. (24931) 
Свидетеслтво на име Митревска Радица, Велес. 
Свидетеслтво на име Димов Јонче, Велес. (24933) 
Свидетеслтво на име Метлица Хариме, Велес. (24934) 
Свидетеслтво на име Едие Каришим, Прилеп. (24935) 
Свидетеслтво на име Амедовски Невзат, Прилеп. 
Свидетеслтво на име Бајрамовски Агим, Прилеп. 
Свидетеслтво на име Величковска Магда, Куманово. 
Свидетелство на име Чефидански Мусо, Струга. 
Свидетелство на име Положани Амјела, Струга. 
Свидетеслтво на име Ѓузелкова Татјана, Битола. 
Свидетеслтво на име Зорица Марковска, Велес. 
Свидетеслтво на име Зекирја Муслии, Тетово. (24949) 
Ученичка книшка на име Усеини Емине, Тетово. 
Ученичка книшка на име Фарије Ајрулаи, Тетово. 
Диплома на име Ајредини Арбенита, Куманово. 
Диплома на име» Агуини Анита, Куманово. (24749) 
Диплома на име Младеновска Марина, Куманово. 
Диплома на име Бисовска Татјана, Штип. (24898) 
Диплома на име Јаковлева Кнегиња, Велес. (24944) 
Индекс бр.660 издаден од Факултет за Ликовни 

уметности - Скопје на име Атанасови Димитар, 
Скопје. (24907) 
Решение бр.25-185 од 15.02.1996 издадено од "ДА-БО" 

на име Трпчевски Светозар, с.Туденце, Тетово. (24770) 
Лична карта издаден од ГУВР - Скопје на име Хадија 

Шехи, Скопје. (24909) 
Даночна картичка бр.4030990126454 издадена од Уп-

рава за приходи - Скопје на име "Дамбис", Скопје. 
Даночна картичка бр.4030994134559 издадена од Уп-

рава за приходи - Скопје на име "Илвес - Ком" Скопје 
Решение за одобрение за работа бр.25-1870 од 11.11. 

1993 год. на име Мемети Алифекру, с.Џепчиште, 
Тетово. (24902) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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О Б Ј А В И 
Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 

на претпријатијата со одиггествен капитал на ЈП Вете-
ринарна станица „Титов Велес" - Велес 

О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 5.07.1999 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Раштански пат" 
б•б. во време од 7 до 13 часот. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, ЈП Ветери-
нарна станица - Радовиш 

О Б Ј А В У В А 

дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 05 јули 1999 
година донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржината на одлуката сите заинтересирани 
лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид 
во деловните простории на претпријатието на ул. „Са-
моилова" бр. 2 во Радовиш, во време од 7 до 14 часот. 

(24758) 

Ј А В Н И П О В И Ц И 
Врз основа на решението на Комисијата на Владата 

на РМ за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал, бр. 15-3660/ од 12.07.1999 година, а во 
согласност со Одлуката за трансформација бр. 03-109 
од 27.10.1998 година за трансформација на претпријати-
ето, според моделот откуп на претпријатието од страна 
на вработените, ОП „Ветеринарна станица" - Кава-
дарци, го дава следниот 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УДЕЛИ ПОД ПОВЛА-
СТЕНИ УСЛОВИ ВО ОП „ВЕТЕРИНАРНА СТА-

НИЦА" КАВАДАРЦИ 

Вредноста на уделот кој се продава под повластени 
услови изнесува 30.000 ДЕМ или 30% од проценетата 
вредност на претпријатието. 

Уделите ќе се користат под еднакви услови, а во 
согласност со Упатството за начинот на остварувањето 
на Одлуката за трансформација („Сл. весник на РМ" 
бр. 58/95). 

Право на купување на удели со попуст, согласно чл. 
25 од ЗТПОК, имаат вработените во претпријатието, 
поранешните работници и пензионираните работници, 
кои непрекинато работеле најмалку 2 години и не го 
искористиле ова право во друго претпријатие. 

Рокот на отплата е најмногу 5 години со грејс-пе-
риод од 2 години. 

Рокот за запишување на уделите е 8 дека од денот на 
објавувањето на овој повик. 

Запишувањето на уделите во друштвото ќе се врши 
со изјава во согласност со Упатството за начинот на 
остварување на Одлуката за трансформација („Сл. вес-
ник на РМ" бр. 58/95.) 

Изјавите да се достават во седиштето на ОП „Вете-
ринарна станица" - Кавадарци, ул. „Моша Пијаде" бр. 
18, Кавадарци, секој работен ден од 08-14,00 часот. 

ОП „Ветеринарна станица" - Кавадарци 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98) 
и Одлука бр. 02-2768/1 од 16.07.1999 година Комисијата 
за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија - Подрачна единица - Струмица објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на јавниот повик бр. 1/99 е Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна единица 
- Струмица, бул. „Маршал Тито" бр. 18. 

- Предмет на јавниот повик бр. 1/99 е прибирање на 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите како можни носители на набавка за 
прибирање на понуди за изведба на градежни и гра-
дежно-занаетчиски работи на станбен објект, ламела Б 
на ул. „Ристо Ќурчиев" бр. 1. 

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите правни и физички лица регистрирани за 
ваков вид на дејност со седиште во Република Македо-
нија. 

- Отворањето на пријавите ќе се изврши без прису-
ство на понудувачите 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
Комисијата за јавни набавки на Јавното претприја-

тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонка - Подрачна единица - Стру-
мица, има по*п>ева од утврдување на подобноста на 
понудувачите (претквалификација), преку документа-
ција, кои би биле повикани да достават понуди за утвр-
дување на изведувач на градежни и градежно-занаетчи-
ски работи и инсталатерски работи на станбен објект, 
ламела Б на ул. „Ристо Ќурчиев" бр. 1 во Сгрумица. 

Понудувачите своето учество на јавниот повик да го 
пријават со документација со која ќе го докажат след-
ното: 

- Техничко-технолошка бонитет (член 23 од Зако-
нот за јавни набавки), 

- Економско-финансиски бонитет - оригинал или 
копија заверена од нотар (член 22 од Законот за јавни 
набавки), 

- Расположива опрема и други физички капацитети 
за реализирање на набавката, 

- Список на квалификувани работници за вршење на 
занаетчиско-инсталатерски работи, 

- Договор за заеднички настап или список на подиз-
ведувачи, 

- Референци, 
- Список на стручен кадар, 
- Доказ-извод од судска евиденција или друг соодве-

тен документ од надлежен орган, во оригинал со кој 
понудувачот ќе докаже дека не е во стечај или во про-
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џес на ликвидација, како и дека со правосилна пресуда 
не му е изречена мерка на безбедност - забрана на 
вршење на дејност, 

- Документ за регистрација на дејноста. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат 

документите и податоците од точка 2 на овој повик, 
- Документацијата и другите податоци се доставу-

ваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да 
ја носи ознаката (не отворај), како и бројот на јавниот 
повик. Истиот не смее да содржи никаква ознака со 
која би можел да се идентификува понудувачот, 

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 (де-
сет) дена, 

- Понудите се доставуваат до набавувачот Јавно 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна единица 
- Отру мица, бул. „Маршал Тито" бр. 18, Струмица, со 
назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по 
пошта или со предавање на архивата на набавувачот, 

- Ограничениот повик трае 10 (десет) дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" и во едно друго гласило, ^ 

- Увид во тендерската документација е можен секој 
работен ден во просториите на ЈП ССДП на Република 
Македонија - Подрачна единица - Струмица, бул. 
„Маршал Тито" бр. 18. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата што нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 
1308. Одлука за избор на член на Републич-

киот судски совет 2337 
1309. Одлука за избор на членови на Управ-

ниот одбор на Јавната здравствена орга-
низација Завод за здравствена заштита 
-Охрид 2337 

1310. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за основана Државен сту-
дентски дом во Охрид 2337 

1311. Решение за разрешување и именување 
членови на Комисијата за спроведување 
на делбен биланс на имотот меѓу ново-
основаните општини и општините од 
кои се издвоиле 2337 

1312. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Народ-
ниот театар „Антон Панов" - Струмица 2339 

1313. Решение за именувана претседател и 
членови на Управниот одбор на Народ-
ната библиотека „Гоце Делчев" - Штип 2339 

1314. Решение за именувана претседател и 
членови на Управниот одбор на Заво-
дот за заштита на спомениците на кул-
турата, природните реткости, музеј и 
галерија - Битола 2339 

1315. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на Градска 
библиотека „Борка Талески" - Прилеп 2339 

1316. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на РО Му-
зеј галерија-Кавадарци , 2340 

1317. Решение за именување претседател и 
членови на Управниот одбор на РО Му-
зеј на град Кратово - Кратово 2340 

1318. Решение за разрешување и именување 
членови на Училишниот одбор на ЦОУ 
„Кочо Рацин" - Кратово 2340 

1319. Решение за разрешување од должноста 
директор на Затворот Скопје со отво-
рени одделенија во Крива Паланка и 
Велес 2340 

1320. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Затворот Скопје со отво-
рени одделенија во Крива Паланка и 
Велес 2340 

1321. Решение за разрешување од должноста 
заменик на директор на Затворот 
Скопје со Отворени одделенија во 
Крива Паланка и Велес 2341 

1322. Решение за разрешување од должноста 
директор на Затворот Тетово 2341 

1323. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Затворот Тетово 2341 

1324. Решение за разрешување од должноста 
директор на Затворот Штип со С>тво-
рено одделение во Струмица 2341 

1325. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Затворот Штип со Отво-
рено одделение во Струмица 2341 

1326. Решение за разрешување од должноста 
директор на Затворот Гевгелија 2341 

1327. Решение за именување заменик на ди-
ректорот на Затворот Гевгелија 2341 

1328. Решение за разрешување од должноста 
директор на Затворот Охрид 2342 

1329. Решение за разрешување од должноста 
директор на Казнено-поправниот дом 
од отворен вид Струга 2342 

1330. Решение за разрешување од должноста 
советник на министерот за информации. 2342 

1331. Решение за разрешување од должноста 
директор на Дирекцијата надлежна за 
извршување на санкциите 2342 

1332. Решение за именување републички со-
ветник во Владата на Република Маке-
донија 2342 

1333. Програма за изработка на просторни и 
урбанистички планови во Република 
Македонко а во 1999 година 2342 

1334. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за стручната под-
готовка, испити и дозволи за работа на 
членовите на екипаж на воздухоплов. . . 2343 

1335. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност. 2344 

1336. Решение за давање одобрение за изда-
вање на долгорочни хартии од вредност. 2344 

1337. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонка, У.бр. 97/99 од 7 јули 1999 
година 2344 

1338. Одлука на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр. 106/99 од 14 јули 1999 
година 2344 

1339. Решение на Уставниот суд на Република 
Македонија, У.бр. 119/99 од 14 јули 1999 
година 2345 

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

Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје. 
Печат: Печатница „Нова Македонија" - Скопје. 


