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

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

Среда, 2 јуни 1999 
Скопје 

Број 33 Год. LV 

Аконтацијата за 1999 година изнесува 
7.500 денари. Овој број чини 150 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 

977. 
Врз основа на член 89 став 1 од Законот за Народ-

ната банка на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 26/92, 4/93, 29/93, 17/96 
и 37/98), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 

НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 1998 ГОДИНА 

Се потврдува Годишната сметка на Народната банка 
на Република Македонија за 1998 година, што ја донесе 
Советот на Народната банка на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26 февруари 1999 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2116/1 
26 мај 1999 година 

Скопје. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

978. 
Врз основа на член 89 став 1 од Законот за Народ-

ната банка на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 26/92, 4/93, 29/93, 17/96, 
и 37/98), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 

НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 1999 ГОДИЏА 

Се потврдува Финансискиот план на Народната 
банка на Република Македонија за 1999 година, што го 
донесе Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26 февруари 1999 
година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2117/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2139/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател -
на Собранието на Република 

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

980. 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД ВО 

ГЕВГЕЛИЈА 

1Засудии на Основниот суд во Гевгелија се из-
брани: 

Сава Димовска, адвокат од Скопје и 
Томислав Симеоновски, адвокат од Гевгелија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2140/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

979. 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР ДА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ 

СУД ВО БИТОЛА 
1. За судија на Апелациониот суд во Битола е из-

брана 
Олга Бошевска, судија на Основниот суд во Битола. 

981. 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 
на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО 

ГОСТИВАР 

1. За судија на Основниот суд во Гостивар е избран 
Љутви Адеми, адвокат од Гостивар. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2141/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 
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982. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот 

на Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
3 . \ И З Б О Р Н А СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО 

ПРИЛЕП 

1. За судија на Основниот суд во Прилеп е избрана 
Роса Станоеска, самостоен судски советник во Ос-

новниот суд во Прилеп. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

ното во „Службен весник на Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2142/1 Претседател 
26 мај 1999 година на Собранието на Република 

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

983. 
Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на 

Република Македонија и член 38 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ број 
36/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

1. Од функцијата судија на Врховниот суд на Репу-
блика Македонија се разрешува 

Павел Манев, поради исполнувани услови за ста-
росна пензија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Рспублнка 
Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2143/1 Претседател 
26 мај 1999 година на Собранието на Република 

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

984. 

Врз основа на член 42 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 36/ 
95), а во врска со Одлуката за определувана на бројот 
на судиите во основните судови („Службен весник на 
Република Македонија“ број 6/96), Собранието на Рс-
публнка Македонија, на седницата одржана на 26 мај 
1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОС-
НОВНИОТ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ И НА ОС-

НОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА 

1. Собранието на Република Македонија огласува 
дека ќе врши Избор на 

- двајца судии на Основниот суд Скопје II - Скопје и 
- еден судија на Основниот суд во Битола. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 43 од Законот за судовите 
(државјанин на Република Македонија, кој ги испол-
нува општите услови определени со закон за заснована 
на работен однос во орган на државната управа, кој е 
дипломиран правник со положен правосуден испит, кој 
ужива углед за вршена на судиската функција и кој има 
работно искуство со потврдени резултати на правни 
работи по полагањето на правосудниот испит над пет 
години), пријавите со потребните документи да ги под-
несат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена 
од денот на објавуваното на Одлуката во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весникот „Нова Македо-
нија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2096/1 Претседател 
26 мај 1999 година на Собранието на Република 

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

985. 
Врз основа на член 83 од Деловникот на Собранието 

на Република Македонија и член 21 од Одлуката за 
организација и делокруг на Службата на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија4' број 24/97), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26 мај 1999 година, 
донесе ОДЛУКА 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

1. За заменик на секретарот на Собранието на Репу-
блика Македонија, се именува 

Јован Јосифовски, самостоен советник во Секторот 
за работни тела во Собранието на Република Македо-
нија и секретар на Законодавно-правната комисија. 

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 07-2097/1 Претседател 
26 мај 1999 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
д-р Саво КЛИМОВСКИ, с.р. 

986. 

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија4' 
број 17/97 - пречистен текст), Собранието на Репу- ѕ 

блика Македонија, на седницата одржана на 26 мај 1999 
година, донесе 

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

ЦИЈА „ЗДРАВСТВЕН ДОМ“ - РАДОВИШ 

1. За членови На Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација „Здравствен дом“ - Радовиш се 
избираат: 

Манев Николчо, дипл.инж. - шумарство, приватен 
стопанственик од Радовиш, 
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Блажо Горгиев, градоначалник на општина Пода-
реш, 

Димитар Јошков, директор на „Пониекспрес“ од Ра-
довиш и 

Душко Чамински, вработен во општина Радовиш. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-

нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на ЈЗО „Здравствен дом“ - Радовиш. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2098/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

987. 
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 26 мај 1999 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА И З Б О Р НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА КЛИНИКАТА З А ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ 

„СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ 
1. За членови на Управниот одбор на Клиниката за 

хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје се 
избираат: 

Димитар Хаџимишев, директор на АД „Топлифика-
ција“ - Скопје, 

Назми Кадриу, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Божин Атанасов, директор на АД за осигурување и 
реосигурување „Македонија“ - Скопје и 

Агим Конџели, советник во Министерството за над-
ворешни работи. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Клиниката за хируршки болести „Св. Наум 
Охридски“ - Скопје. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
ното во „Службен весник на Репубика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-2099/1 

26 мај 1999 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

Богдан Илиев, сопственик на ПП „Вибор“ - Виница 
и 

Лазо Анакиев, вработен во Шумското стопанство 
„Плачковица“ - Виница. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на ЈЗО Здравствен дом - Виница. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
ното во „Службен весник на Репубика Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-2100/1 Претседател 

26 мај 1999 година 
Скопје 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

988. 
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 26 мај 1999 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА И З Б О Р НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВИНИЦА 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Здравствен дом - Виница се изби-
раат: 

Борче Серафимовски, директор на „Електростопан-
ство“ - Виница, 

Ангел Дамјанов, директор на ЈП „Солидарност“ -
Виница, 

989. 
Врз основа на член 248 од Законот за насоченото 

образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/ 
86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90 и 11/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 26 
мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА 
ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ПРИЛЕП ПРИ 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ -

БИТОЛА 
1. Се разрешуваат досегашните претставници на Ре-

публиката во Советот на Економскиот факултет во 
Прилеп при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ -
Б и т о л а , поради истек на времето за кое се именувани: 

Живко Јанкуловски, 
Алил Џафероски и 
Кире Видимче. 
2. За претставници на Републиката во Советот на 

Економскиот факултет во Прилеп при Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ - Битола, се именуваат: 

Милан Ставрев, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Горанчо Лазов, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

Кирил Настески, пратеник во Собранието на Репу-
бика Македонија. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-2101/1 

26 мај 1999 година Претседател 
Скопје на Собранието на Република 

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

990. 
Врз основа на член 393 од Законот за безбедност на 

сообраќајот на патиштата („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ број 14/98), Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 26 мај 1999 
година, донесе 

О Д Л У К А 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СО-
ВЕТ З А БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА 

ПАТИШТАТА 

1. Се разрешува претседателот и членовите на Репу-
бличкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиш-
тата, поради истек на времето за кое се именувани и 
тоа: 
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а) претседател 
Љубомир Поповски. 
б) членови: 
Петар Атанасовски, 
Кирил Андонов, 
м-р Никола Бакулевски, 
Јордан Василов, 
Крсте Барлевски, 
Тодор Хаџибошков, 
д-р Драган Данев 
Владимир Павловски, 
Благој Јованов, 
Методија Каневчев, 
Диме Костовски, 
инж. Александар Мешко, 
Страшо Милковски, 
Божо Рајчевски, 
Наум Симјановски, 
д-р Никола Петров, 
Никола Апостолски, 
Мерсим Положани и 
Дилавер Зулфиќари. 
2. За претседател и членови на Републичкиот совет 

за безбедност на сообраќајот на патиштата се имену-
ваат: / ^ 

а) за претседател ^ 
Васе Манчев, пратеник во Собранието на Република 

Македонија, 
б) за членови: 
Васил Гаџовски, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија, 
Андро Гигов, секретар во АМСМ, 
Ѓорѓи Тодоров, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 
Ѓорѓи Андреевски, самостоен педагошки советник 

во Педагошкиот завод на Македонија, 
Благој Јованов, дипломиран сообраќаен инженер, 

помошник на директорот за настава во АСУЦ „Боро 
Петрушевски“ Скопје, 

Кире Печијаревски, уредник за комерцијалната про-
грама на МТВ - Скопје, 

д-р Никола Петров, претседател на Сојузот за 
грижи и воспитување на децата на Македонија, 

м-р Петре Делов, директор на сообраќен погон при 
МЖ Скопје, 

Љубомир Тодоровска главен инспектор на Држав-
ниот инспекторат за сообраќај и врски, 

Стојан Клопчевски, помошник на генералниот ди-
ректор на АД Осигурување „Вардар“ Скопје, 

Ташко Ташковски, директор на АДОР Македонија 
Скопје, 

д-р Боро Ристиќ, редовен професор на Техничкиот 
факултет - Битола, 

Кирил Андонов, секретар на Сојузот на Здружени-
јата за техничка култура на Македонија - Народна тех-
ника Скопје, 

Љубомир Поповски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија, 

Ставре Темелковски,дипл.град.инж., помошник на 
директорот во ЈП „Македонија пат“, 

Перо Наумовски, началник на Управата за патниот 
сообраќај при МВР Скопје, 

Ацо Стојановски, дипл.сообраќаен инјјќ., вработен 
во ЈСП Скопје, 

Назим Кадриу, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Владимир Павловски, директор на „Македонија соо-
браќај“ Скопје, Ј 

Мерсел Биљали, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Неџат Каса, професор по математика во основно 
училиште во с. Жеровјане - Тетово, 

Вулнет Пошка, дипл. машински инженер, вработен 
во МТВ. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

991. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репу-

блика Македонија и член 3 став 2 од Одлуката за фор-
мирање одбор за одбележување на педесетгодишнината 
од основаното на Советот на Европа, („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 8/99 и 22/99), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА З А ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОД БОРОТ 
З А ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПЕДЕСЕТГОДИШНИ-

НАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА СОВЕТОТ НА 
ЕВРОПА 

1. Во Одлуката за именувано претседател и членови 
на Одборот за одбележување на педесетгодишнината 
од основањето на Советот на Европа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 22/99), во точка 2 по 
членот на Одборот Мевлан Таири, се додаваат и члено-
вите: 

Валентина Божиновска член на К о м и с и ј а т а за од-
бележување годишнини на значајни настани и личности 
на Собранието на Република Македонија и 

Михајло Георгиевски, член на Комисијата за одбе-
лежување годишнини на значајни настани и личности 
на Собранието на Република Македонија. 

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 

Бр. 07-2103/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

992. 

Врз основа на член 13 став 4 алинеја 1 од Законот за 
државната ревизија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 65/97), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26 мај 1999 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ГЛАВЕН 
ДРЖАВЕН РЕВИЗОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД 

ЗА РЕВИЗИЈА 

1. Од функцијата главен државен ревизор на Држав-
ниот завод за ревизија се разрешува 

Антонио Велјанов, по негово барање. 
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 
Бр. 07-2104/1 Претседател 

26 мај 1999 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

Број 07-2102/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 
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993. 
Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насоче-

ното образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 
2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90,29/90 и 11/91 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91 и 
14/95), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНА КО-
МИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ДЕКАН НА АРХИТЕКТОНСКИОТ ФА-

КУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. За членови на посебната комисија за изготвувано 
предлог за именување декан на Архитектонскиот фа-
култет во Скопје се именуваат: 

Елена Николески, инженер архитект, вработена во 
ЛП П „Бујото“ - Скопје и 

Биљана Лазаревска, вработена во ПП „Беба-жи-
рот" - Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-2105/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

995. 
Врз основа на членовите 247 и 248 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/ 
90, и 11/91 и „Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 40/91 и 14/95), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 26 мај 1999 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СЕ ПАТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 

1. За претставници на Републиката во Сенатот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, се 
именуваат: 

Весна Јовановска, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Зоран Илиоски, директор на ЈП „Водовод“ - Битола 
и 

Благој Петковски, директор на АД „4-ти Ноември“ 
Шеќерана - Битола. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на претставниците на Републиката во 
Собранието и Советот на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-2107/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

994. 
Врз основа на членовите 247 и 248 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ“ 
бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90, 29/ 
90, и 11/91 и „Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 40/91 и 14/95), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА АР-

ХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
1. Се разрешуваат досегашните претставници на Ре-

публиката во Советот на Архитектонскиот факултет 
во Скопје и тоа: 

Љубомир Чадиковски и | 
Климент Заров. 
2. За претставници на Републиката во Советот на 

Архитектонскиот факултет во Скопје се именуваат: 
Климент Заров, директор на ЈП за просторни и ур-

банистички планови и 
Кирил Настески, пратеник во Собранието на Репу-

блика Македонија. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-2106/1 Претседател 

26 мај 1999 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

996. 

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 17/97 - пречистен текст), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26 мај 1999 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
Б О Р НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ХРОНИЧНИ РЕСПИРА-
ТИВНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ И АЛЕРГИЧНИ ЗАБО-

ЛУВАЊА - ОТЕШЕВО 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Завод за превенција, лекување и 
рехабилитација на хронични респиративни неспеци-
фични и алергични заболувања - Отешево, се изби-
раат: 

Димитар Велјановски, директор на ЈЗО Медицински 
центар „д-р Трифун Пановски“ - Битола, 

Љубе Нагоровски, вработен во Клиничкиот центар 
- РЕ Клиника за пулмологија - Скопје, 

Ѓорѓи Пројовски, специјалист по општа стоматоло-
гија - сопственик на приватна ординација во Ресен и 

Насип Беќири, вработен во општина Ресен. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-

нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на ЈЗО Завод за превенција, лекувано и рехаби-
литација на хронични респиративни неспецифични и 
алергични заболувања - Отешево. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-2108/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 
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997. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 17/97 - пречистен текст), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26 мај 1999 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ГРАДСКА АПТЕКА „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Градска аптека „Скопје“ - Скопје, 
се избираат: 

Филип Петровски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Боислав Стојановски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија, 

Фатмир Етеми, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија и 

проф. д-р Магдалена Антова-Велевска, лекар, вра-
ботена во Клиниката за очни болести при Клиничкиот 
центар - Скопје. 

2. Со влегувавте во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на ЈЗО Градска аптека „Скопје“ - Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 
998. 

Бр. 07-2109/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-2110/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

999. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 17/97 - пречистен текст). Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26 мај 1999 го-
дина, донесе 

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

ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Клиника за максилофацијална хи-
рургија - Скопје се избираат: 

проф. д-р Борче Петровски, лекар специјалист, вра-
ботен во Институтот за срцеви заболувања при Кли-
нички центар - Скопје, 

Звонко Мирчески, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Веби' Беџети, директор на Домот на културата во 
Тетово и 

Степен Стојковски, лекар-специјалист по трудова 
медицина, вработен во Поликлиника - Чаир - Скопје. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Клиника за 
максилофасцијална хирургија - Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 07-2111/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 17/97 - пречистен текст), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26 мај 1999 го-
дина, донесе 

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

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

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

Павлина Николова - Бамбешлиска, стоматолог, 
вработена во Медицинскиот центар - Кочани, 

Никола Серафимов, лекар, вработен во Медицин-
скиот центар Кочани, 

Иван Спанчевски, лекар, вработен во Медицин-
скиот центар - Кочани и 

Верица Шоповска, лекар специјалист, вработена во 
Медицинскиот центар - Кочани. 

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 - Кочани. 

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

1000. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 17/97 - пречистен текст), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26 мај 1999 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
Б О Р НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА -

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

ствена организација Специјална детска болница -
Охрид се избираат: 

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

д-р Соња Пеова, директор на РЕ Детска клиника 
при Клиничкиот центар Скопје, 

Фетар Речи, Лекар-педијатар, вработен во Здрав-
ствениот дом - Вевчанн и 

Никола Размовски, лекар-ортопед, вработен во Ко-
стозглобната болница - Охрид. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Специјална 
детска болница - Охрид. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

Бр. 07-2112/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 
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1001. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 17/97 - пречистен текст), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26 мај 1999 го-
дина, донесе 

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

ЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - ВЕЛЕС 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-

ствена организација Медицински центар - Белее се из-
бираат: 

Марика Јорданова, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија, 

Горанчо Лазов, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

Марјан Ѓошев, директор на „Градинар“ од Свети 
Николе и 

Славче Маџаров, директор на ЈП за стопанисување 
со станбен и деловен простор, ПЕ, Велес. 

2. Со влегувањето Во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација Медицински 
центар - Велес. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-2113/1 Претседател 

26 мај 1999 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 17/97 - пречистен текст), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26 мај 1999 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЦЕНТАРОТ З А ПРОДОЛЖИТЕЛНО ЛЕ-
КУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА „КАЖАНОВ-

СКА ВАЊА“ - СКОПЈЕ 
1. За членови на Управниот одбор на Центарот за 

продолжително лекувана И рехабилитација „Катланов-
ска бања“ - Скопје, се избираат: 

Чедомир Ристевски, градоначалник на општина 
Илинден, 

Наско Караманов, лекар стоматолог - сопственик 
на приватна ординација - Скопје, 

Насер Зибери, пратеник во Собранието на репу-
блика Македонија и 

д-р Никица Панова, вработена во Министерството 
за здравство, републички санитарен и здравствен ин-
спекторат. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на Центарот за продолжително лекувана и реха-
билитација „Катлановска бања“ - Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 07-2114/1 Претседател 

26 мај 1999 година на Собранието На Република 
Скопје Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 

1003. 
Врз основа на член 141 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 17/97 - Пречистен текст), Собранието на Рспублнка 
Македонија, на седницата одржана на 26 мај 1999 го-
дина, донесе 

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

СКИ“ - ПРИЛЕП 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здрав-
ствена организација Медицински центар „Борка Тале-
ски“ - Прилеп, се избираат: 

Звонко Мирчески, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 
Блаже Стојаноски, директор на ЈП Електродистрибу-
ција - Прилеп, 
Перо Гешоски, директор на ЈП Пошта - Прилеп и 
Тале Герамичиески, професор на Техничкиот факултет 
во Битола. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им преста-
нува мандатот на досегашните членови на Управниот 
одбор на оваа Јавна здравствена организација. 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2120/1 Претседател 
26 мај 1999 година на Собранието на Република 

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

1004. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУ-

БЛИКА АЛБАНИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се основа пратеничка фула на Со-

бранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Република Албанија. 

Член 2 
Пратеничката група се основа заради воспоставу-

вање и развивање парламентарна соработка на Репу-
блика Македонија со Република Албанија, како и за 
размена На искуства од парламентарната работа по сите 
прашања од заеднички интерес на двете држави. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и 

осум членови од редот на пратениците на Собранието 
на Република Македонија, и тоа: 

претседател 
Билал Љутфии. 
членови: 
Јордан Бошков, 
Борче Сибиновски, 
Владо Сугаревски, 
Драган Митевски, 
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Димитар Бузлевски, 
Чедо Петров, 
Азис Положани и 
Љубисав Иванов Бинго. 

Член 4 
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 07-2121/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

1005. 

Врз основа на член 68 од Уставот на Република 
Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА З А 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУ-

БЛИКА БУГАРИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-

бранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Република Бугарија. 

Член 2 
Пратеничката група се основа заради воспоставу-

вана и развивање парламентарна соработка на Репу-
блика Македонија со Република Бугарија, како и за 
размена на искуства од парламентарната работа по сите 
прашања од заеднички интерес на двете држави. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и 

осум членови од редот на пратениците на Собранието 
на Република Македонија, и тоа: 

претседател 
Михајло Георгиевски, 
членови: 
Димитар Батковски, 
Александар Пандов, 
Лазар Китаноски, 
Александар Гештаковски, 
Љупчо Анушев, 
Стојан Андов, 
Фатмир Етеми и 
Азис Положани. 

Член 4 
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 07-2122/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

1006. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА ПА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА СОЈУЗНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-

бранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Сојузна Република Југославија. 

Член 2 
Пратеничката група се основа заради воспоставу-

вана и развивање парламентарна соработка на Репу-
блика Македонија со Сојузна Република Југославија, 
како и за размена на искуства од парламентарната ра-
бота по сите прашања од заеднички интерес на двете 
држави. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и 

осум членови од редот на пратениците на Собранието 
на Република Македонија, и тоа: 

претседател 
Љупчо Анушев 

членови: 

Горѓи Котески, 
Ѓулистана Марковска, 
Ванчо Ѓеоргиев, 
Илија Илоски, 
Љубисав Иванов Бинго, 
Амди Бајрам и 
Алија Шахиќ. 

Член 4 
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 07-2123/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

1007. 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

Врз основа на член 68 од Уставот на Република 
Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницава одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУ-

БЛИКА ГРЦИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-

бранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Република Грција. 

Член 2 

Пратеничката група се основа заради воспоставу-
вање и развивање парламентарна соработка на Репу-
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блика Македонија со Република Грција, како и за раз-
мена на искуства од парламентарната работа по сите 
прашања од заеднички интерес на двете држави. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и се-

дум членови од редот на пратениците на Собранието на 
Република Македонија, и тоа: 

претседател 
Александар Флоровски, 
членови: 
Милан Ставрев, 
Рубенс Наумовски, 
Тито Петковски, 
Драган Митевски, 
Чедо Петров, 
Билал Љутфии и 
Кастриот Хаџиреџа 

илен 4 
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 07-2124/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

1008. 

Врз основа на член 68 од Уставот на Република 
Македонија, Собраниено на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУ-

БЛИКА ХРВАТСКА 

Член 1 
Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-

бранието на Република Македонија за соработка с о 
Парламентот на Република Хрватска. 

Член 2 
Пратеничката група се основа заради воспоставу-

вана и развивање парламентарна соработка на Репу-
блика Македонија со Република Хрватска, како и за 
размена на искуства од парламентарната работа по сите 
прашања од заеднички интерес на двете држави. 

Член 4 
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 07-2125/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

1009. 

Врз основа на член 68 од Уставот на Република 
Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУ-

БЛИКА СЛОВЕНИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-

бранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Република Словенија. 

Член 2 
Пратеничката група се основа заради воспоставу-

вање и развивање парламентарна соработка на Репу-
блика Македонија, со Република Словенија, како и за 
размена на искуства од парламентарната работа по сите 
прашања од заеднички интерес на двете држави. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и се-

дум членови од редот на пратениците на Собранието на 
Република Македонија, и тоа: 

претседател 
Љубомир Поповски, 

членови: 
Томислав Стојановски, 
Марија Јорданова, 
Аце Сајкоски, 
Ристо Тодоров, 
Стојан Попов, 
Фадил Бајрами и 
Мерсел Биљали. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и се-

дум членови од редот на пратениците на Собранието на 
Република Македонија, и тоа: 

претседател 
Васил Ефтимов, 
членови: 
Жарко Караџоски, 
Александар Трпевски, 
Благој Стојковски, 
Наќе Стојановски, 
Павле Тодоровска 
Алириза Лога и 
Аслан Селмани. 

Член 4 
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 07-2126/1 
26 мај 1999 година 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с.р. 
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1010. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУ-

БЛИКА ПОЛСКА 

Член 1 
Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-

бранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Република Полска. 

Член 2 
Пратеничката група се донова заради воспоставу-

вана и развивање парламентарна соработка на Репу-
блика Македонија, со Рспублнка Полска, како и за 
размена на искуства од парламентарната работа по сите 
прашања од заеднички интерес на двете држави. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и се-

дум членови од редот на пратениците на Собранието на 
Република Македонија, и тоа: 

претседател 
Вангел Симев, 
членови: 
Звонко Мирчески, 
Весна Јовановска, 

Ѓорѓи Спасов, 
Димитар Бузлевски, 
Трајко Гешоски, 
Илјаз Халими и 
Ризван Сулејмани. Член 4 
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 07-2127/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на република 

Македонија 
д-р Саво Климовски, с.р. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и 

осум членови од редот на пратениците на Собранието 
на Република Македонија, и тоа: 

претседател , 
Васе Манчев, 
членови: 
Горанчо Трајков, 
Коце Трајановски, 
Илија Филиповски, 
Стојче Ковачески, 
Чедо Петров, 
Илјаз Халими и 
Сејфедин Харуни. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2128/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

1012-

Претседател 
на Собранието на Република 

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

1011. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 мај 1999 годино, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РУСКАТА 

ФЕДЕРАЦИЈА 
Член 1 

Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-
бранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Руската Федерација. 

Член 2 
Пратеничката група се основа заради воспоставу-

вана и развивале парламентарна соработка ма Репу-
блика Македонија, со Руската Федерација, како и за 
размена на искуства од парламентарната работа по сите 
прашана од заеднички интерес на двете држави. 

Врз основа на член 68 од Уставот на Република 
Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУ-
БЛИКА ТУРЦИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-

бранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Република Турција. 

Член 2 
Пратеничката група се основа заради воспоставу-

вана И развивана парламентарна соработка на Репу-
блика Македонија со Република Турција, како и за раз-
мена на искуства од парламентарната работа по сите 
прашања од заеднички интерес на двете држави. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и 

осум членови од редот на пратениците на Собранието 
на Република Македонија, и тоа: 

претседател 
Насер Зибери, 
членови: 
Шија Лазаров, 
Панде Томов, 
Ѓорѓи Тодоров, 
Ванчо Чифлиганец, 
Мирко Иванов, 
Натопија Марковиќ Димова, 
Назми Кадриу и 
Љатиф Пајкоски. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

ното, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 07-2129/1 Претседател 

26 мај 1999 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

д-р Саво Климовски, с.р. 
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1013. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУ-

БЛИКА ИТАЛИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-

бранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Република Италија. 

Член 2 
Пратеничката група се основа заради воспоставу-

вана и развиваше парламентарна соработка на Репу-
блика Македонија со Република Италија, како и за раз-
мена на искуства од парламентарната работа по сите 
прашања од заеднички интерес на двете држави. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и се-

дум членови од редот на пратениците на Собранието на 
Република Македонија, и тоа: 

претседател 
Валентина Божиновска, 
членови: 
Горан Невеновски, 
Поленак Стојаноски. 
Ванчо Георгиев, 
Танас Трајковски, 
Стојан Попов, 
Јонуз Абдулаи и 
Кастриот Хаџиреџа. 

Член 4 
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 07-2130/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и 

осум членови од редот на пратениците на Собранието 
на Република Македонија, и тоа: 

претседател 
Нано Ружин, 
членови: 
Филип Петровски, 
Ванчо Панчев, 
Илија Пемов, 
Кирил Настески, 
Ристо Спанаков, 
Ал криза Лога, 
Илијас Сабриу и 
Петар Гошев. 

Член 4 
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 07-2131/1 
26 мај 1999 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

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

1014. 

Врз основа на член 68 од Уставот на Република 
Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

V 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУ-

БЛИКА ФРАНЦИЈА 
Член 1 

Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-
бранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Република Франција. 

Член 2 
Пратеничката група се основа заради воспоставу-

вање и развивање парламентарна соработка на Репу-
блика Македонија со Република Франција, како и за 
размена на искуства од парламентарната работа по сите 
прашања од заеднички интерес на двете држави. 

1015. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА ОБЕДИНЕ-
ТОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СЕ-

ВЕРНА ИРСКА 

Член 1 
Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-

бранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Обединетото кралство Велика Брита-
нија и Северна Ирска. 

Член 2 
Пратеничката група се основа заради воспоставу-

вана и развивање парламентарна соработка на Репу-
блика Македонија со Обединетото кралство Велика 
Британија и Северна Ирска, како и за размена на иску-
ства од парламентарната работа по сите прашања од 
заеднички интерес на двете држави. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и се-

дум членови од редот на пратениците на Собранието на 
Република Македонија, и тоа: 

претседател 
Слободан Ќосев, 
членови: 
Митко Кирков, 
Диспина Марковска, 
Благој Ханџиски, 
Илија Илоски, 
Томислав Петровски, 
Јонуз Абдулаи и 
Мевљан Таири. 
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Член 4 
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 07-2132/1 

26 мај 1999 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на Рспублнка 

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

1016. : 

Врз основа на член 68 од Уставот на Република 
Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУ-

БЛИКА ИРСКА 
Член 1 

Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-
бранието“ на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Република Ирска. 

Член 2 
Пратеничката група се основа заради воспоставу-

вана и развивање парламентарна соработка на Репу-
блика Македонија со Република Ирска, како и за раз-
мена на искуства од парламентарната работа по сите 
прашања од заеднички интерес на двете држави. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и се-

дум членови од редот на пратениците на Собранието на 
Република Македонија, и тоа: 

претседател 
Никола Поповски, 
членови: 
Горанчо Лазов, 
Ѓулистана Марковска, 
Чедомир Краљевски, 
Александар Гештаковски, 
Љупчо Анушев, 
Фадил Бајрами и 
Абдула Алиу. 

Член 4 
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 07-2133/1 Претседател 

26 мај 1999 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, д-р Саво Климовски, с.р. 

1017. 

Врз основа на член 68 од Уставот на Република 
Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА СОЈУЗНА 

РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА 
Член 1 

Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-
бранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Сојузна Република Германија. 

Член 2 
Пратеничката група се основа заради воспоставу-

вање и развивање парламентарна соработка на Репу-
блика Македонија со Сојузна Република Германија, 
како и за размена на искуства од парламентарната ра-
бота по сите прашања од заеднички интерес на двете 
држави. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и 

осум членови од редот на пратениците на Собранието 
на Република Македонија, и тоа: 

претседател 
Абдулади Вејсели, 

членови: 
Јордан Бошков, 
Слободан Гарчески, 
Васил Гаџовски, 
Борислав Трпевски, 
Илија Ѓорѓиев, 
Никола Јованов, 
Хисни Шаќири и 
Слободан Даневски. 

Член 4 
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 07-2134/1 Претседател 
26 мај 1999 година на Собранието на Република 

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

1018. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република-

Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИТЕ НА КРАЛ-
СТВОТО НОРВЕШКА, РЕПУБЛИКА ФИНСКА, 
КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА, КРАЛСТВОТО ДАН-

СКА И РЕПУБЛИКА ИСЛАНД 

Член 1 
Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-

бранието на Република Македонија за соработка со 
парламентите на Кралството Норвешка, Република 
Финска, Кралството Шведска, Кралството Данска и Ре-
публика Исланд. 

Член 2 
Пратеничката група се основа заради воспоставу-

вање и развивање парламентарна соработка на Репу-
блика Македонија со Кралството Норвешка, Репу-
блика Финска, Кралството Шведска, Кралството Дан-
ска и Република Исланд, како и за размена на искуства 
од парламентарната работа по сите прашања од заед-
нички интерес на овие држави. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и се-

дум членови од редот на пратениците на Собранието на 
Република Македонија, и тоа: 

претседател 
Кирил Андоновски, 
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членови: 
Златко Стојменов, 
Митко Тилевски, 
Тито Петковски, 
Милојко Ангеловски, 
Радомир Карангелески, 
Арбен Џафер и и 
Насер Зибери. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2135/1 Претседател 
26 мај 1999 година на Собранието на Република 

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

1019. 

Врз основа на член 68 од Уставот на Република 
Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СО-
БРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУ-

БЛИКА МОНГОЛИЈА 

Член 1 
Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-

бранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Република Монголија. 

Член 2 
Пратеничката група се основа заради воспоставу-

вање и развивање парламентарна соработка на Репу-
блика Македонија со Република Монголија, како и за 
размена на искуства од парламентарната работа по сите 
прашања од заеднички интерес на двете држави. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и се-

дум членови од редот на пратениците на Собранието на 
Република Македонија, и тоа: 

претседател: 
Мухамед Таири, 

членови: х 
Данило Глигороски, 
Горанчо Лазов, 
Борче Сибиновски, 
Стојче Ковачески, 
Благој Стојковски, 
Алија Шахиќ и 
Оломан Сулејмани. 

Член 4 
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 07-2136/1 Претседател 
26 мај 1999 година на Собранието на Република 

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

1020. 
Врз основа на член 68 од Уставот на Република 

Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26 мај 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СО-
Б Р А Н И Е Т О НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУ-

БЛИКА КИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се основа пратеничка група на Со-
бранието на Република Македонија за соработка со 
Парламентот на Република Кина. 

Член 2 
Пратеничката група се основа заради воспоставу-

вана и развивање парламентарна соработка на Репу-
блика Македонија со Република Кина, како и за раз-
мена на искуства од парламентарната работа по сите 
прашања од заеднички интерес на двете држави. 

Член 3 
Пратеничката група ја сочинуваат претседател и се-

дум членови од редот на пратениците на Собранието на 
Република Македонија, и тоа: 

претседател 
Радомир Карангелески, 

членови: 
МИЈАЛЧО Ч^РКС^Љ, 
Ненад Ристовски, 
Александар Талевски, \ 
Љупче Ристески, 
Крале Спанчевски, 
Стојан Попов, 
Мухамед Таири и 
Оломан Сулејмани. 

Член 4 
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 07-2137/1 Претседател 
26 мај 1999 година на Собранието на Република 

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

1021. 
Врз основа на членовите 4 и 5 од Одлуката за одбе-

лежување јубилејни годишнини на значајни настани и 
истакнати Личности во Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 24/98), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 мај 1999 година, донесе 

ПРОГРАМА 
З А ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈ-

НИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ ВО 
1999 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа програма се определуваат годишнините на 

значајаните настани и истакнатите личности од посебно 
значење за државно-правниот развој на Република Ма-
кедонија, афирмацијата на нејзиното историско и кул-
турно наследство и негуваното на општо цивилизаци-
ските вредности што ќе се одбележат во 1999 година. 
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Член 2 
Во 1999 година ќе се одбележат следниве годишнини 

на значајни настани и истакнати личности: 
1. 50 години од основањето на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје (29 јануари 1949); 
2. 50 години од основањето на Републичкиот завод 

за заштита на спомениците на културата - Скопје (12 
февруари 1949); 

3. 90 години од смртта на македонскиот преродбе-
ник, фолклорист и учебникар Кузман Шапкарев (18 
март 1909); 

4. 50 години од основаното на Ансамблот за народни 
игри и песни на Македонија „Танец“ (4 април 1949 го-
дина); 

5. 20 години од основањето на универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ - Битола (25 април 1979 година); 

6. 100 години од договорот меѓу Македонскиот таен 
револуционерен комитет (МТРК) и Албанскиот одбор 
во Букурешт за заедничко македонско-албанско воста-
ние (мај 1899); 

7. 50 години од основањето на Советот на Европа (5 
мај 1949); -

8. 20 години од основањето на Институтот за старо-
словенска култура - Прилеп (16 јуни 1979); 

9. 125 години од раѓањето на македонскиот фило-
лог, публицист и револуционер Крсте Петков Мисир-
ков (16 ноември 1874); 

10. 60 години од излегувањето на збирката „Бели 
Мугри“ од Кочо Рацин (25 ноември 1939) и 

11. 90 години од раѓањето на македонскиот поет 
Никола Јонков Вапцаров (7 декември 1909). 

Член 3 

Носители на одбележуваната од членот 2 на оваа 
програма се за: 

1. 50 годишнината од основањето на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ Скопје - Одборот за одбележу-
вано на 50 годишнината од основањето на Универзите-
тот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје; 

2. 50 годишнината од основањето на Републичкиот 
завод за заштита на спомениците на културата - Скопје 
- Републичкиот завод за заштита на спомениците на 
културата; 

3. 90 годишнината од смртта на македонскиот пре-
родбеник фолклорист и учебникар Кузман Шапкарев -
Институтот за фолклор „Марко Цепенков“; 

4. 50 годишнината од основањето на Ансамблот за 
народни игри и песни на Македонија „Танец“ - Ансам-
блот за народни игри и песни на Македонија „Танец“; 

5. 20 годишнината од основањето на универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ - Битола - Ректоратот на 
универзитетот „Св. климент Охридски“ - Битола; 

6. 100 годишнината од договорот меѓу Македон-
скиот таен револуционерен комитет (МТРК) и Албан-
скиот одбор во Букурешт за заедничко македонско-
албанско востание - Институтот за национална исто-
рија; 

7. 50 годишнината од основањето на Советот на 
Европа - Одборот за одбележување на педесетгодиш-
нината од основаното на Советот на Европа; 

8. 20 годишнината од основањето на Институтов за 
старословенска култура - Прилеп - Институтот за ста-
рословенска култура - Прилеп; 

9. 125 годишнината од раѓањето на македонскиот 
филолог, публицист и револуционер Крсте Петков Ми-
сирков - Институтот за македонски јазик „Крсте Пет-
ков Мисирков“; 

10. 60 годишнината од излегувањето на збирката 
„Бели Мугри“ од Кочо Рацин - Институтот за македон-
ски јазик и литература и 

11. 90 годишнината од раѓањето на македонскиот 
поет Никола Јонков Вапцаров - Институтот за маке-
донски јазик и литература. 

Член 4 
Собранието на Република Македонија ќе се вклучи 

кон подготовките и активностите што ќе се преземаат 
по повод одбележувањата на 2000-годи шии ната од хри-
стијанството и почетокот на Третиот милениум, имајќи 
го предвид духовното и световното значено на овие 
настани за човештвото. 

Член 5 
Годишнините на значајните настани и истакнати 

личности во 1999 година од членот 2 на Програмата ќе 
се одбележуваат преку: 

- свечени седници, академии собири, 
- уметнички манифестации, 
- споменично одбележување, 
- издавање пригодни поштенски марки, 
- издавање пригодни ковани пари, 
- воспитно-образовни активности, 
- ннформатнвно-пропагандни активности и 
- други облици на одбележување. 

Член 6 
За одбележуваната на други годишнини на значајни 

настани и истакнати личности во согласност со крите-
риумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбележу-
вање јубилејни годишнини на значајни настани и иста-
кнати личности во Република Македонија, како и за 
одбележувањето на меѓународни денови и денови што 
се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлеж-
ните органи на управата, јавните претпријатија и на 
други организации и здруженија. 

Член 7 
Комисијата за одбележувано годишнини на значајни 

настани и личности ќе го следи спроведуваното на ак-
тивностите предвидени во Програмата. 

Член 8 
Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-2146/1 Претседател 
26 мај 1999 година на Собранието на Република 

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

1022-

Врз основа на член 12 од Законот за надворешно 
трговско работење („Службен весник на РМ“ бр. 31/93, 
41/93, 59/96, 15/97, 13/98 и 13/99) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25.05.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н У В А Њ Е НА ОДЛУКАТА З А РАСПОРЕ-
ДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА И З В О З И 

УВОЗ 

Член 1 
Во Одлуката за распоредување на стоките на форми 

на извоз и увоз („Службен весник на РМ“ бр. 39/96, 64/ 
96,66/96,67/96,45/97,66/97,20/98,17/99,20/99,21/99,23/ 
99, 24/99 и 28/99), во Списокот на стоките со форми на 
извоз и увоз, што е составен дел на оваа одлука, во 
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колоната на увозот, кратенката: „лб-8" се заменува со 
кратенката: „лб“ за производите од следните тарифни 
броеви: 

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

1023. 

Врз основа на член 12 од Законот за надворешно-
трговското работено („Службен весник на РМ“ бр. 31/ 
93, 41/93, 78/93, 59/96, 15/97, 13/98 н 13/99) и член 46, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25.05.1999 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕ-
ДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И 

УВОЗ 

Член 1 
Во Одлуката за распоредуван на стоките на форми 

на извоз и увоз („Службен весник на РМ“ бр. 39/96,64/ 
96, 66/96, 67/96, 45/97, 54/97, 66/97, 20/98 и 26/98) во 

Оддел XI, Глава 56, за производите од тарифните оз-
наки: 
5608 11 00 00 Готови рибарски мрежи 
5608 19 00 00 Друго 
5608 90 00 00 Друго 

кратенката: „ЛБ“ за формата на увоз, се заменува со 
кратенката: „ЛБ 1“. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весничка Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-2550/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 

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

1024. 
Врз основа на член 12 од Законот за надворешно-

трговското работено („Службен весник на РМ“ бр. 31/ 
93, 41/93, 59/96, 15/97,13/98 и 13/99) и член 46, став 3 од 
Законот за Владата на република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на 
РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25.05.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕ-
ДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И 

УВОЗ 
Член I 

Во Одлуката за распоредување на стоките на форми 
на извоз и увоз („Службен весник на РМ“ бр. 39/96, 64/ 
96, 66/96, 67/96, 45/97'. 66/97, 20/98, 17/99, 20/99, 21/99, 23/ 
99, 24/99 и 28/99), во Списокот на стоките со форми на 
извоз и увоз, што е составен дел на оваа одлука, во 
колоната на увозот, кратенката: „лб-8и се заменува со 
кратенката: ,.лб", за производите од следните тарифни 
броеви: 
6403 Обувки со ѓонови од каучук, кума, пластична маса, 

кожа или вештачка кожа и со лице (горниште) од 
кожа 
Други обувки 

6403 91 00 00 - Што го покриваат глуждот 
6403 99 00 00 - Други. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 01.06.1999 година. 

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

1025. 
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините 

(„Службен весник на РМ“ бр. 20/93, 63/95 и 15/97) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
25.05.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДлУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ 
КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ на СУРОВИНИ И РЕ-
ПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ НАМЕНЕТ ЗА 
НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 1999 ГО-

ДИНА 
1. Во Одлуката за определување на царински кон-

тингенти при увоз на суровини и репродукционен мате-
ријал наменет за непосредно производство за 1999 го-
дина и измената на Одлуката објавени во („Службен 
весник на РМ“ бр. 21/99), во точка 2, алинеја 13, по 
тарифниот подброј „0203 21", се става запирка и се 
додаваат зборовите „0203 22 и 0203 29". 

Во истата точка, алинејата 19 „-уреа 16.000 тони 
3102 10" и алинејата 20 „-амониум сулфат 15.000 тони 
3102 21", се бришат. 

Во став 4 на оваа точка, по бројот „15" запирката се 
брише и се додава зборот „и“, а по бројот „16" зборо-
вите „19 и 20" се бришат. 

2. Во точка 4, во алинеја 11, по зборовите „тар. бр. 
3209" се става запирка и се додаваат зборовите „тар. бр. 
3208 и тар. ознака 3904 40 00 00;“ . 

Број 23-2611/2 
25 мај 1999 година 

Скопје 

Бр. 23-2611/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија4', а ќе се применува од 01.06.1999 година. 
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Во истата точка, во алинејата 9, наместо зборовите 
„тар. број 5603 11“ треба да стои „тар. ознака 5602 1039 
00“. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-2388/1 Претседател на Владата 
25 мај 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1026. 

Врз основа на член 1, став 2 од Законот за царинска 
тарифа („Службен весник на РМ“ бр. 38/96) и член 2 од 
Законот за посебните давачки ири увоз на земјоделски 
и прехранбени производи („Службен весник на РМ“ бр. 
2/94) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ'4 бр. 38/90 
и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
25.05.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗ 

НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО 
1. Во Одлуката за определување на посебна давачка 

при увоз на одделни производи од месо („Службен вес-
ник на РМ 6 бр. 52/96 и 20/99), во точката 1 за тарифните 
ознаки 1602 41 00 00; 1602 42 (X) 00 и 1602 49 00 00, бројот 
„42,00" се заменува со бројот „36,00". 

2. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, а ќе се применува од 01.06.1999 
година. 

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

Бр. 23-2618/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 
1027, 

Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
25.05.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЧЕ ПЕ-

ТРОВ“ - ПРИЛЕП 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно училиште „Ѓорче Петров“ - При-
леп, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 28.02.1996 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, ср. 

Број 23-1338/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 
1028. 

Врз основа на член 97 од Законот за средното обра-
зование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и 
член 46, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и 
„Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
25.05.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДРЖАВНОТО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР 

ВЛАХОВ“ - СКОПЈЕ 

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Државното средно училиште „Димитар Влахов“ -
Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата 
одржана на 3.04.1996 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, ср. 

Број 23-1337/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 

1029. 

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25.05.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА З А РЕ-

ФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 

Член 1 

Во Одлуката за формирање Комисија за реформа на 
јавната администрација („Службен весник на РМ“ бр. 6/ 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Број 23-1424/2 Претседател на Владата 
25 мај 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, ср. 

1030. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр, 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 31.05.1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

Д А С Е УВЕЗЕ Б Е З ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Владата на 
Република Македонија - Служба за општи и заеднички 
работи и тоа: 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавуваното во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 23-2812/1 
31 мај 1999 година 

Скопје 

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

Бр. 23-2812/2 
31 мај 1999 година 

Скопје 
1032. 

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

, Врз основа на член 6, став 2 од Законот за извршу-
вано на Буџетот на Република Македонија за 1999 го-
дина („Службен весник на РМ“ бр. 18/99) и член 46, 
став 5, од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25.05.1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 
произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Заводот за 
платен промет и тоа: 

1031. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 
46, став 5 од Законот за Владата на Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен 
весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 31.05.1999 Го-
дини, Дчјпѕ-х.̂ . 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ 

ДА СЕ УВЕЗЕ Б Е З ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Со ова решение се утврдува опремата која не се 

произведува во Република Македонија и може да се 
увезе без плаќање царина, а за потребите на Министер-
ството за трговија и тоа: 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 
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Бр. 23-2543/1 
25 мај 1999 година 

Скопје 

П р е т с е д а т е л н а В л а д а т а 
на Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а , 
Љ у б ч о Г е о р г и е в с к и , с .р . 

1033. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање 

Јавно претпријатие Македонска, радио-телевизија 
(„Службен весник на Република Македонија4' бр. 6/98), 
член 92 од Законот за радиодифузна дејност („Службен 
весник на Република Македонија44 бр. 2СУ97) и член 45 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 април 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈА-

ТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РАДИО РЕСЕН 

1. Офелија Богоевска, се разрешува од должноста 
директор на Радио Ресен. 

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

Бр. 17-1880/1 , 
6 април 1999 година 

Скопје 
1034. 

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

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за основање 
Јавно претпријатие Македонска радио-тслсвизија 
(„Службен весник на Република Македонија44 бр. 6/98), 
член 92 од Законот за радиодифузна дејност („Службен 
весник на Република Македонија4' бр. 20191) и член 45 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 

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

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 

Бр. 17-1880/2 
6 април 1999 година 

Скопје 
1035. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ'4 

бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија4' 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ 
СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ -

СКОПЈЕ 
1. Сами Исмаили се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Јавното претпријатие за поштен-
ски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје. 

ник на РМ'4 бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 април 1999 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО РАДИОДИФУЗНО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ЛОКАЛНО НИВО - РАДИО 

РЕСЕН 
1. За вршител на должноста директор на Јавното 

радиодифузно претпријатие на локално ниво Радио Ре-
сен, се именува Ѓоко Стрезовски, дипл. географичар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија4'. 



2 јуни 1999 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 3 3 - С т р . 1839 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ -
Скопје се именува ФАДИЛ НИКА, приватен стопан-
ственик - Скопје. 

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

Бр 17-769/4 Претседател на Владата 
13 мај 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1036. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија44 

бр. 63/94 и 63/98) и член 18 и 20 од Статутот на ЈП за 
берзанско работено „Агро-берза“ - со П.О. Скопје. 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО 
РАБОТЕЊЕ „АГРО-БЕРЗА“ - СО П.О. - СКОПЈЕ 

1. Од должноста членови на Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за берзанско работење „Агро-
Берза“ - со П.О. - Скопје се разрешуваат: 

- Слободан Гарчевски, 
- Петар Серафимов. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за берзанско работење „Агро-Берза“ - со 
П.О. - Скопје се именуваат: 

- Ѓорѓи Котевски, пратеник во Собранието на Репу-
блика Македонија, 

- Ацо Кузелов, дипл. инж. агроном - Свети Николе. 

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

Бр. 17-1294/2 Претседател на Владата 
13 мај 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1037. 

Врз основа на член 100 став 2 и член 35 од Законот 
за културата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ II ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНАТА И 
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Народната и универзитетска библиотека „Климент 
Охридски“ - Скопје се именуваат: 

а) за претседател 
-д -р Михајло Георгиевски, вработен во Институтот 

за старословенска култура - Прилеп. 
б) за членови: 
- Лена Ангелковска, историчар на уметност во Му-

зејот на Македонија - Археолошки, Етнолошки и 
Историски - Скопје, 

- Павлина Наскова-Ежова, библиотекар - советник 
во пензија. 

Од редот на вработените во Библиотеката: 
- м-р Стана Јанкоска, виш библиотекар, 
- Санде Стојчевски, библиотекар. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2360/2 Претседател на Владата 
13 мај 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1038. 

Врз основа на член 100 став 2 и член 35 од Законот 
за културата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

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

АТАР ВО КУМАНОВО 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Народниот театар во Куманово се именуваат: 

а) за претседател 
- Томислав Спасовски, подрачен претставник на 

Министерството за образование - Куманово. 
б) за членови: 
- Ристе Стефановски, театролог, 
- Вељко Пешиќ, пензионер. 

Од редот на вработените на Театарот: 
- Горан Гугуловски, режисер, 
- Митка Милковска, референт за маркетинг. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2390/2 Претседател на Владата 
13 мај 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1039. 

Врз основа на член 100 став 2 и член 35 од Законот 
за културата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ'4 

бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

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

РАТА „МАКЕДОНИЈА“ - ГЕВГЕЛИЈА 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
РО Дом на културата „Македонија“ - Гевгелија се име-
нуваат: 

а) за претседател 
- Дељо Старделов, професор во УЦ „Јосиф Јоси-

фовски“ - Гевгелија, 
б) за членови : 
- Мара Поцева, дипл. инж. архитект, 
- Даниела Џишева, професор во УЦ „Јосиф Јоси-

фовски“ - Гевгелија. 
Од редот на вработените на Домот: 

- Марица Мишева, книговодител 
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- Билјана Тодова, благајник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

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

Бр. 17-2404/2 
13 мај 1999 година 

Скопје 
1040. 

Врз основа на член 100 став 2 и член 35 од Законот 
за културата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр4. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

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

АТАР - СКОПЈЕ 

1. За претседател и членови на Управниот одбор на 
Драмскиот театар Скопје се именуваат: 

а) за претседател 
- д - р Кирил Темков, редовен професор на Филозоф-

скиот факултет - Скопје. 
б) за членови: 
- Фердауз Неби, актер, 
- Мичо Попјанев, приватен стопанственик. 

Од редот на вработените на Театарот: 

Бр. 17-2417/2 
13 мај 1999 година. 

Скопје 

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

1041. 

Врз основа на член 100 став 2 и член 35 од Законот 
за културата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

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

РАТА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД 

1. За претседател и член на Управниот одбор на 
Домот на културата „Григор Прличев“ - Охрид се име-
нуваат: 

а) за претседател 
- Ѓоко Целевски, машински инженер во ЈП ,^Про-

скева“ - Охрид 
б) за членови: 
- Кире Наумоски, електроинженер, раководител на 

Подружница Електро Охрид при ЈП „ Електростопан-
ство на Македонија“, 

- Дрепо Шајновски, машински инженер, генерален 
директор на АД „ЕМО“4 - Охрид. 

Од редот на вработените на Домот: 
-Дијана Видичевска, референт, 
- Ружа Наумовска, сметководител. 

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

Бр 17-2472/2 Претседател на Владата 
13 мај 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1042. 

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 
бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА Ј П З А НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ДИСТРИБУ-

ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС „ГАМА“ - СКОПЈЕ 
1. За заменик на директорот на Јавното претприја-

тие за набавка, транспорт и дистрибуција на природен 
гас „ГАМА'4 - Скопје се именува Михаил Апостолски, 
дипл. инж. архитект. 

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

Бр 17-2504/1 Претседател на Владата 
13 мај 1999 година Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1043. Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

Бр. 17-2056/1 
13 април 1999 година 

Скопје 
1044. 

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

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/86) и член 46 став 5 од Законот за Владат“ на Репу-
блика Македонија („Службен весник На СРМ4' бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ПРИРОДОНА-

УЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
1. Зоран Тапчановски се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Природонаучниот 
музеј на Македонија - Скопје, поради заминување на 
друга должност. 

- Драган Спасов, актер. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 13 април 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА 

МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
1. За вршител на должноста директор на Природо-

научниот музеј на Македонија - Скопје се именува 
- Зоран Тапчановски, стручен соработник во Основ-

ниот суд Скопје II Оддел за прекршоци - Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“. 
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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. 17-2056/2 
13 мај 1999 година 

Скопје 

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

1045. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА 

МАКЕДОНИЈА 

1. За вршител на должноста директор на Природо-
научниот музеј на Македонија се именува: 

-Татјана Бошкова, дипл. биолог. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2477/1 
13 мај 1999 година 

Скопје 

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

Бр. 17-2478/1 
13 мај 1999 година 

Скопје 

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

1047. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ 

РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ - ПРИЛЕП 

1. За вршител на должноста директор на Заводот за 
заштита на спомениците на културата, природните рет-
кости и Музеј - Прилеп се именува: 

- Илија Ристески, дипл. инж. архитект. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

. Бр. 17-2479/1 
13 мај 1999 година 

Скопје 

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

1046. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ З А ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ШТИП 

1. За вршител на должноста директор на Заводот за 
заштита на спомениците на културата и Музеј - Штип 
се именува: 

- Зоран Ѓорѓиевски, дипл. историчар на уметноста 
со археологија. 

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

1048. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ТОШО 

АРСОВ“ - ВИНИЦА 

1. За вршител на должноста директор на Домот на 
културата „Тошо Арсов“ - Виница се именува: 

- Кирил Павлов, професор по филозофија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2480/1 
13 мај 1999 година 

Скопје 

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

1049. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „МАРКО 

ЦЕПЕНКОВ“ - ПРИЛЕП 

1. За вршител на должноста директор на Домот на 
културата „Марко Цепенков“ - Прилеп се именува: 

- Роберт Стојаноски, дипл. филолог. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2481/1 
13 мај 1999 година 

Скопје 

П р е т с е д а т е л на В л а д а т а 
на Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а , 
Љ у б ч о Г е о р г и е в с к и , с . р . 
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1050. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија44 бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „АЦО 

ШОПОВ“ - ШТИП 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата „Ацо Шопов“ - Штип се именува: 
- Блажо Богословски, професор по книжевност со 

македонски јазик. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2482/1 Претседател на Владата 
13 мај 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1051. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е,Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ДРАГИ 

Т О З И Ј А “ - РЕСЕН 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата „Драги Тозија“ - Ресен се именува: 
- Димитар Мучевски, дипл. археолог. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2483/1 Претседател на Владата 
13 мај 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

1053. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ДИМИ-

ТАР БЕРОВСКИ“ - БЕРОВО 

1. За вршител на должноста директор на Домот на 
културата „Димитар Беровски“ - Берово се именува: 

- Зоран Мазновски, професор по музичка уметност, 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2485/1 
13 мај 1999 година 

Скопје 

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

1054. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СР1уГ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/96;, Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „НАУМ 

НАУМОВСКИ БОРЧЕ“ - КРУШЕВО 

1. За вршител на должноста директор на Домот на 
културата „Наум Наумовски Борче“4 - Крушево се име-
нува: 

- Цена Матеска, наставник, 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

1052. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ГРИ-

ГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД 

1. За вршител на должноста директор на Домот на 
културата „Григор Прличев“ - Охрид се именува: 

- Драгана Белкоска, професор. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2486/1 
13 мај 1999 година 

Скопје 

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

Бр. 17-2484/1 
13 мај 1999 година 

Скопје 

П р е т с е д а т е л на В л а д а т а 
на Р е п у б л и к а М а к е д о н и ј а , 
Љ у б ч о Г е о р г и е в с к и , с .р . 

1055. 
Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-

рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ЛАЗАР 

СОФИЈАНОВ“ - КРАТОВО 

1. За вршител на должноста директор на Домот на 
културата „Лазар Софијанов“4 - Кратово се именува: 

- Живко Крстевски, наставник по историја и геогра-
фија 
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2. Ова решение влегува во сила со денот На донесу-
ваното, а ќе се објави во „Службен весник на Рспу-
блнка Македонија“. 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 

Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 17:2487/1 
13 мај 1999 година 

Скопје 
1056. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник На СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „КРСТЕ 

МИСИРКОВ“ - СВЕТИ НИКОЛЕ 
1. За вршител на должноста директор на Домот на 

културата „Крсто Мисирков“ - Свети Николе се име-
нува: 

- Валентина Алексова; наставник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр 17-^488/1 Претседател на Владата 
13 мај 1999 година на Република Македонија, 

1 0 5 7 Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
ра к а („Службен весник на Република Македонија бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ44 бр. 38/90 
Н „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е ^ 
З А ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ ЦА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА 

„ И С К Р А “ - К О Ч А Н И 
1. За вршител на должноста директор на Матичната 

библиотека „Искра“ - Кочани Се именува: 
- Александар Осоговски, професор. I 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2489/1 
13 мај 1999 година 

Скопје 
1058. 

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

Врз основа на члец 100 став 1 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата На Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ'4 бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП 

1. За вршител на должноста директор на Народната 
библиотека „Гоце Делчев4' - Штип се именува: 

- Гордана Ѓорѓиева, професор. 

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

Бр. 17-2490/1 Претседател на Владата 
13 мај 1999 година м а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1059. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за култу-
рата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ОПШТИНСКАТА МАТИЧНА БИ-

БЛИОТЕКА „БЛАГОЈ ЈАНКОВ - МУЧЕТО“ -
СТРУМИЦА 

1. За вршител на должноста директор на Општин-
ската матична библиотека „Благој Јанков - Мучето“ -
Струмица се именува: 

- Загорка Суварисва, професор по англиски јазик. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2491/1 Претседател на Владата 
13 мај 1999 Година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
1060. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ниве на управа!а („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А Н А З Н А Ч У В А Њ Е П О М О Ш Н И К Н А М И Н И С Т Е -
Р О Т З А З Е М Ј О Д Е Л С Т В О , Ш У М А Р С Т В О И В О Д О -

СТОПАНСТВО 
1. За помошник На министерот за земјоделство, шу-

марство и водостопанство се назначува Миле Јакимов-
ски, досегашен виш републички инспектор за шумар-
ство и ловство. 

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

Бр. 17-2308/3 Претседател на Владата 
13 мај 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Г е о р г и е в а , с.р. 
1061. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ'4 бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 ОД Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 мај 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕ-
КРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА СТОПАН-

СТВО 
1. Се разрешува Симеон Бојчин, од должноста пот-

секретар во Министерството за стопанство, на негово 
барање, заклучно со 10 мај 1999 година. 
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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“' 

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

Бр. 17-2356/2 
13 мај 1999 година 

Скопје 
1062. 

Врз основа на член 158 став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ'4 бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу- ^ 
блика Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13 мај 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: 

- м-р Коста Стоименовски, дипл. економист. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-2509/1 
13 мај 1999 година 

Скопје 
1063. 

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

4. Наплатата на надоместокот за лендинг услуги, 
АТС услуги и услуги за светлосна сигнализација ќе ја 
врши Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба. 

Наплатата на хендлинг услугите ќе ја врши Дирек-
цијата за цивилна воздушна пловидба, во свое име, а за 
сметка на ЈПАУ „Македонија“. 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува ретроактивно од 1 ноем-
ври 1998 година. 

Бр. 02-4076 
21 мај 1999 година 

Скопје 
1064. 

Министер 
за сообраќај и врски, 

Боби Спирковски, с.р. 

Врз основа на член 187 и член 264 од Законот за 
воздушна пловидба („Службен лист на СФРЈ“ бр. 45/86, 
24/88, 80/89 и 29/90), истиот согласно член 5 од Устав-
ниот закон за спроведување на Уставот на Република 
Македонија преземен како републички пропис, а во 
согласност со член 160 од Законот за органите на упра-
вата („Службен весник на СРМ'4 бр. 40/90), министерот 
за сообраќај и врски, донесе 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЛЕН-
ДИНГ, АТС И ХЕНДЛИНГ УСЛУГИ, ПРУЖЕНИ 
НА ВОЗДУХОПЛОВИ НА НАТО, ОД СТРАНА НА 
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛО-

ВИДБА И ЈПАУ „МАКЕДОНИЈА“ 

1. Воените воздухоплови на Земјите членки на Се-
верноатлантската одбранбена организација - НАТО, за 
користење на лендинг услуги (услуги пружени за кори-
стење на патеките за излетување и спуштање) и за 
користење на светлосната сигнализација ќе плаќаат 
75% од основната лендинг и АТС тарифа, утврдена со 
Одлуката за определувано на висина на надоместокот 
за лендинг и АТС услуги, донесена од страна на Вла-
дата на Република Македонија, бр. 23-1604 од 
13.05.1996 година. 

2. Хеликоптерите на Земјите членки на Северноат-
лантската одбранбена организација - НАТО, лоцирани 
во Република Македонија, за користење на услугите 
пружени од страна на Контролата на летање, поеди-
нечно по дневна операција ќе плаќаат 105 ДЕМ, а по 
ноќна операција ќе плаќаат 140 ДЕМ. 

3. Воздухопловите на Земјите членки на Северноат-
лантската одбранбена организација - НАТО, за кори-
стење на хендлинг услугите (услуги пружени за кори-
стење на пристанишната зграда, пристанишната плат-
форма и престој на воздухопловите; ќе плаќаат 35% од 
основната хендлинг тарифа. 

Врз основа на член 46 став 1 алинеја 4 од Законот за 
рибарството („Службен весник на РМ“ бр. 62/93), ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
З А ВИДОВИ НА РИБОЛОВНИ СРЕДСТВА ПЃГО 
МОЖЕ ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
СТОПАНСКИ И СПОРТСКИ РИБОЛОВ, КАКО И 
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА УПОТРЕБАТА НА ОД-
ДЕЛНИ РИБОЛОВНИ СРЕДСТВА ЗА СТОПАН-

СКИ И СПОРТСКИ РИБОЛОВ 

I 

Како дозволени риболовни средства за стопански и 
спортски риболов се сметаат: 

1. За стопански^ риболов: 
Скооусничар, мрежа за пастрмка (стоечка и лсо-

дечка), мрејца за бел вица, крапарник за крап, мегдан-
ски влак, гриб, пештански влак, влачка, белвичар, 
слепо вл аче, дојрански мрежи (дојранка), апладе, гру-
нечник, грунчар, престамница, мандри, насеки, гра-
дежи, даули, фанос, блинкер, струкови, гри-гри и други 
видови мрежи чија големина на окцата одговара на 
големината пропишана со оваа наредба. 

2. За спортски риболов: 
Риболовен стап со или без орша - машинка, веш-

тачки и природни мамци. 

II 

1. Се заканува вршење на стопански риболов во 
риболовните води со мрежи чија големина на окцата од 
јазел до јазел во влажна состојба е помала од: 

- за други видови мрежи чија големина на окцата е 
помала од големината на окцата предвидена за одделни 
видови мрежи за соодветен вид риба. 

2. Се забранува употреба на следните риболовни 
средства за стопански риболов: 
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а) плашичарник и сачма на Охридското Езеро; 
б) летни коци и преспански сак за нивичка на Пре-

спанското Езеро; 
в) потиск за крап на езерата; 
г) блинкер со влечење за лов на пастрмка на Охрид-

ското Езеро во периодот од: 15. X, до 4. VI; од 15. VI. 
до 4. VII; од 15. VII.- до 4. VIII; од 15. VIII до 4, IX; од 
15.IX. до 4. X. 

Во дозволеното време за риболов со блинкер се ис-
клучуваат неделите и државните празници. 

За стопански риболов со блинкер на Охридското 
Езеро може да се употребуваат најмногу осум топки со 
најмногу по пет блинкери на топка, како и по две жили 
на кајчето со по најмногу седум блинкери. 

Стопански риболов на пастрмка со блинкер со вле-
чено на Охридското Езеро ќе се врши од 05,00 до 15,00 
часот во дозволените риболовни денови. 

д) црв како мамец за лов на јагула; 
ѓ) уловот со помош на гри-гри е дозволен најмногу' 

со две мрежи и тоа во периодот од 20. V. до 31. 1., а 
вадењето на мрежата да се врши исклучиво рачно/ 

III 
Покрај забранетите риболовни средства утврдени со 

член 45 став 1 на Законот за рибарството се забранува 
вршено на спортски риболов во риболовните води и со 
следните средства: 

а) со повеќе од два риболовни стапа со по три јадици 
на секој риболовец стап; 

б) самица, струк, чекало, кои!, разни видови мрежи 
и подводни пушки; 

в) природни мамци за лов на пастрмка; 
г) блинкер со влечење за лов на секаков вид риба, 

освен за пастрмка на Охридското Езеро која може да се 
лови од 05,00 до 12,00 часот секоја прва недела во доз-
волените денови за стопански риболов, вклучувајќи ги 
и државните празници ; 

д) спортски риболов во Охридското Езеро, Дојран-
ското Езеро и Преспанското Езеро може да се врши 
само со пловни објекти без употреба на средства на 
моторен погон. 

Во дозволеното време за лов на пастрмка со блин-
кер со влечено за спортски риболов на Охридското 
Езеро е дозволено влечено само на една жила со најм-
ногу три блинкери. 

IV 

Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува 
да важи Наредбата за видови на риболовни средства 
што може да се употребуваат за вршење на стопански и 
спортски риболов, како и ограничување на употребата 
на одделни риболовни средства за стопански и спортски 
риболов („Сл. весник На Република Македонија“4 бр. 3/ 
94). 

V 
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“4. 

Бр. 08-4643/1 Министер 
31 мај 1999 година за земјоделство, шумарство и 

Скопје водостопанство, 
Марјан Ѓорчев, с.р. 

1065. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 111 од Уставот на Република Македонија и член 
70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Репу-
блика Македонија („Службен весник на Република Ма-
ке донија“ бр.70/92), на седницата одржана на 12 мај 
1999 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 11 од Законот за домување 
(„Службен весник на Рспублнка Македонија44 бр. 21/ 
98). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија4'. 

3. Уставниот суд на Република Македонија со Реше-
ние У.бр. 217/98 од 7 април 1999 година по иницијатива 
на Стамен Филипов од Скопје, поведе постапка за оце-
нување уставноста на одредбата од Законот означена 
во точката 1 од оваа одлука затоа што се постави пра-
шаното за нејзината согласност со уставниот принцип 
за владеење на правото и уставниот принцип за поделба 
на власта на законодавна, извршна и судска власт утвр-
дени во чдсн 8 од Уставот на Република Македонија. 

4. Во одговорот на наводите содржани во Решението 
за поведувано постапка на Министерството за урбани-
зам и градежништво се наведува дека ова министерство 
во примената на Законот за домувало биле согледани 
недоречености на некои одредби и поради тоа покре-
нало иницијатива за измена и дополнувало на Законот, 
меѓу кои и на оспорената одредба. 

5. На седницата Судот утврди дека според оспоре-
ната одредба од Законот 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 водено на управна, од-
носно судска постапка. 

6. Според член 8 од Уставот на Република Македо-
нија темелнивредности на Уставниот поредок па Репу-

блика Македонија, меѓу другото, се и поделбата на 
државната власт на законодавна, извршна и судска 
правната заштита на сопственоста и владеењето на пра-
вото. 

Членот 26 од Уставот гарантира неповредивост на 
домот, а според ставот 2 на овој член, правото на непо-
вредивост на домот може да биде ограничено един-
ствено со судска одлука кога е во прашање откривање 
или спречување на кривични дела или заштита на 
здравјето на луѓето. 

Според член 98 став 1 од Уставот судската власт ја 
вршат судовите, а во ставот 2 на овој член е предвидено 
дека судовите се самостојни и независни. Судовите су-
дат врз основа на Уставот и законите и меѓународните 
договори ратификувани во согласност со Уставот. 

Од наведените уставни одредби произлегува дека 
Уставот ја гарантира неповредивоста на домот, со тоа 
што ова право може да биде ограничено единствено со 
судска одлука кога е во прашање откривано или спре-
чување на кривични дела или заштита на здравјето на 
луѓето, што значи дека Уставот, поаѓајќи од значењето 
на домот како услов за слободно живеело, и за работа 
на човекот, гарантира максимална, и ако не апсолутна 
неповредивост на неговиот дом. 

Тргнувајќи од уставниот поим за домот, според ми-
слењето на Судот предмет на уставна заштита може да 
биде дом стекнат во сопственост или на друг законски 
начин, а во никој случај и стан во кој некој граѓанин се 
вселил без склучен договор. 

Исто така, ограничувањето неповредивоста на до-
мот, односно дека за тоа треба да постои судска одлука 
и тоа само во случаи наведени со Уставот кога е во 
прашање откривање и спречувано на кривични дела 
или заштита на здравјето на луѓето, исклучиво се одне-
сува на дом во горенаведената смисла, а не и кога е во 
прашање бесправно вселување во туѓ стан. 

Поаѓајќи од фактот дека Законот за домување пред-
видел забрана дека никој не може да се всели во стан 
без склучен договор за закуп (член 10 став 3), како и 
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поаѓајќи од сфаќаното дека уставната гаранција за ие-
повредивост на домот ја уживаат само граѓаните чиј 
дом е нивна сопственост односно дом во кој се вселиле 
на законит начин, оспорената одредба на член 11 од 
Законот, според мислењето на Судот значи повреда на 
туѓи права и дејствија преземени за да се заштити сво-
ето право (самозаштита) и не значи повреда на нечие 
право, односно по својата суштина претставува само-
заштита на своето право од нечие неправо и во овој 
случај самиот законодавец, пресудил поради што исклу-
чил водена судска и друга постапка. Имено, уставното 
начело владеска на правото како една од темелните 
вредности на уставниот поредок на Република Македо-
нија значи почитувана на правниот поредок и соо-
бразно на тоа почитување на- правата на граѓаните. 
Исто така, и основните принципи на правниот поредок 
правдата и правичноста како составен дел на владе-
ен.сто на правото налагаат обврска на секого да се 
воздржува да ги повредува правата на другите граѓани. 
Во случајов оспорената одредба нормирајќи ситуација 
на вселувана во туѓ стан без правен основ истовремено 
и одлучил за враќање во владение на српстреникот или 
на корисникот, без водена на судска или друга по-
стапка при тоа имајќи го предвид мирното и непрече-
ното владение, а не сопственоста. 

Меѓутоа, Судот смета дека и покрај тоа што оспоре-
ната одредба по својата суштина претставува самопо-
мош во граѓанско правна смисла, што с уредено со 
Законот за основните сопственосно правни односи 
(член 76) и Законот за облигационите односи (член 
162), како право на владетелот на предметот при нару-
шено владение да си го поврати под одредени услови и 
законскиот рок од 30 дена, оваа одредба не содржи 
услови и рокови за нејзино остварување поради ипо 
оцени дека не е во согласност со уставниот принцип за 
владеење на правото. 

Исто така, овластувањето на органот за внатрешни 
работи да пружа помош на сопственикот при враќа-
њето во владение на станот, без одлука на надлежен 
орган го доведува во прашана уставниот принцип за 
поделбата на државната власт на законодавна, извршна 
и судска утврден во член 8 став 1 алинеја 4 поради што 
Судот оцени дека оспорената одредба не с во соглас-
ност и со овој уставен принцип. ' 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе, со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на Судот д-р Милан 
Недков и судиите Бахри Ислами, 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. 217/98 Претседател 

12 мај 1999 година на главниот суд на Република 
Скопје Македонија, д-р Милан Недков, с.р. 

О Б Ј А В И 
Министерството за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство на Република Македонија - Скопје, во сми-
сла на член 18 став 3 од Законот за саден материјал 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 10/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 83/ 
92), објавува дека во Регистарот на производители на 
овошен саден материјал се запишува: 

АД „Вардар“ - с. Брвеница - Брвеница 
за производство на саден материјал од јаболка и вишна 
- регистарски број 45, решение број 10-10089/2 од 
11.05.1999 година. 

Број 10-10089/2 
11 мај 1999 година Министер, 

Скопје Владимир Џабирски, с.р. 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство на Република Македонија - Скопје, во сми-
сла на член 18 став 3 од Законот за саден материјал 
(„Сл. весник на СРМ“ бр. 10/73, 51/88, 20/90 и 32/91), 
објавува дека во Регистарот на производители на ово-
шен саден материјал се запишувале „Сопотско поле“ 
- АД - с. Сопот-Кавадарци за производство на лозов 
саден материјал под регистарски број 47, решение број 
10-4096/2 од 21.05.1999 година. 

Бр. 10-4096/2 
21 мај 1999 година Министер, 

Скопје Марјан Ѓорчев, с.р. 

Огласен дел 

с у д с к и О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е во тек постапка за исполнување на 

договор за купопродажба по тужбата на тужителот 
Костоски Блаже, ул .Томе Пуре“ бр.2, против туже-
ниот Николовски Душан од Скопје, ул."858" бр.179, 
сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува Николовски Душан во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд 
Скопје П - Скопје и да ја достави точната адреса на 
живеење. 

Доколку тужениот не се јави во судот, ќе му биде 
поставен привремен старател кој што ќе ги застапува 
неговите интереси до правосилното окончување на 
постапката. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, V.П.бр-725/99. 
(16808) 

Пред овој суд е во тек постапка за долг по тужбата 
на тужителот Грутков Муарсм од с.Црник, Пехчево, 
против тужениот Смилевски Благојче од Скопје, 
ул."Коце Металец“ бр.7 56. Вредност на спорот 
134.400,оо денари. 

Се повикува тужениот Смилевски Благојче од Ско-
пје во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се 
јави во овој суд иди во истиот рок да ја достави својата 
точна сегашна адреса на живеење. Во спротивно, ќе 
му биде поставен привремен старател кој ќе ги зас-
тапува неговите интереси до правосилното окон-
чување на постапката. 

Од Основниот суд Скопје II -Скопје, V.П.бр.3027/97. 
(17185) 

Пред Основниот суд Скопје II -Скопје се води 
постапка за развод на брак по тужбата на тужи-
телката Ѓорѓиева Аница од Скопје, ул."Јане Сан-
дански“ бр.43/4-7, против тужениот Ѓорѓиев Тодор со 
непозната адреса на живеење во странство. 

Се повикува тужениот да се јави во судот лично или 
преку полномошник во рок од 30 дена од објавува-
њето на огласот. 

Доколку во овој рок тужениот и неговиот 
полномошник не се јават во судот, истиот се 
предупредува дека назначениот привремен зас-
тапник кој ќе го застапува во постапката се додека 
тој или неговиот полномошник не ќе се појави 

пред судот односно додека Органот за старателство 
не го извести судот дека назначил старател. 
Од Основниот суд Скопје II-Скопје, IX П.бр.2749/98. 
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ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Пред Основниот суд во Белее се води постапка за 

постоење на договорен однос по тужбата на тужи-
телот Максудов Себадин од с. Горно Врановци, против 
тужениот Василчо Тодоров од Велес, сега со непоз-
ната адреса на живеење и престојување. Вредност на 
спорот 1.000,оо денари. 

За привремен застапник на тужениот е одредена 
Биљана Јачева, стручен соработник во Основниот суд 
во Велес. 

Привремениот застапник ги има сите права и дол-
жности на законски застапник се додека тој или негов 
полномошник не се појават во судот, односно се 
додека Органот за старателство не го извести судот 
дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр.1079'99. (16952) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА 
Пред Основниот суд во Виница се води спор за 

развод на брак по тужбата на тужителката Сузана 
Трајчева, родена Николовска, против тужениот 
Филип Трајчев од с.Истибања, со непозната адреса во 
Република Чешка. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во 
судот или постави свој полномошник. Во спротивно, 
од судот му се назначува застапник Катерина 
Цоне века, .стручен соработник, се до завршувањето нг 
постапката. 

Од Основниот суд во Виница, П.бр.71'99. (17428) 

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА Пред Основниот суд во Гевгелија е поднесена 

тужба по основ за утврдување на сопственост од 
тужителот Ристовски Димитар од Гевгелија, против 
тужените Мицев Благој, Мешевски Александар и 
Иванова Тодорка. Третотужената Иванова Тодорка е 
со непознато место на живеење во Чикаго -САД. 

Се повикува тужената Иванова Тодорка да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот или во истиот рок да ја достави својата 
адреса. Во спротивно, во определениот рок, ќе и биде 
определен привремен застапник кој ќе ја застапува 
во постапката се до правосилното завршување на 
постапката. 

Од Основниот суд во Гевгелија, П.бр.398'98. (17151) 
ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 

Пред Основниот суд во Дебар е заведена постапка 
за развод на брак по тужбата на тужителката Арсима 
Сејдоска-Џафероска од с. Отишани-Дебар, против ту-
жениот Истреф Сејдоски од с.Отишани, сега со не-
позната адреса во Германија. Вредност на спорот 
4.000,оо денари. 

Се повикува тужениот Истреф Сејдоски од с. Оти-
шани да се јави во судот во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот, да достави точна адреса или оп-
редели полномошник кој ќе го застапува во поста-
пката. По истекот на овој рок, судот на тужениот ќе 
му постави привремен застапник преку ЦСР Дебар. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр.75 '99. (17166) 

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
Пред Основниот суд во Кавадарци се води спор за 

развод на брак по тужбата на тужителката Бета 
Димитрова од Радовиш, против тужениот Тони 
Димитров од Кавадарци, со непозната адреса кој 
привремено се наоѓа во САД. 

Б р . 33 - Стр? 1847 

Се повикува тужениот да се јави во судот, да 
достави адреса и да овласти полномошник кој ќе го 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 
Во спротивно, по истекот на рокот од 30 дена , судот 
ќе му постави привремен застапник. 

За привремен застапник ќе биде поставен адвокатот 
Драгољуб Змејковски од Кавадарци, кој ќе ги 
застапува интересите на тужениот се додека тој или 
неговиот полномошник не се појават пред судот, 
односно додека Органот за старателство не го извести 
судот дека е назначен старател. 

Од Основниот суд во Кавадарци,П.бр.690/98.( 17424) 

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Основниот суд во Тетово се води спор за 

враќање на долг од вложени средства од страна на 
тужителите Зеќири Абдулфетах од с. Камењане и др. 
против тужените Г1ТП "Дервиши“ увоз-извоз од 
с.Боговиње и Рафиз Дервиши од Тетово, ул."Ново 
Село“ бр.88, кој се наоѓа со непозната адреса во СР 
Словенија. 

Се повикува тужениот Рафиз Дервиши во рок од 
30 дена да се јави во Основниот суд во Тетово. До-
колку истиот не се јави да одреди свој полномошник, 
судот ќе му постави привремен старател кој ќе се 
грижи за неговите права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд во Тетово. П.бр. 1306/98. (17425) 

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за 
развод на брак по тужбата на тужителката Славица 

Ристовска од с. Копанце, против тужениот 
Крсте Ристовски од с.Копанце. сега на работа во САД, со 

непозната адреса. 
Се повикува истиот да се јави во судот, да достави 

адреса, или да овласти полномошник кој ќе го 
застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. 
Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку 
Центарот за социјални работи во Тетово на тужениот 
ќе му постави привремен застапник. 

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.515/99. (17427) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО С У Д С К И О Т РЕГИСТАР 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 8971/98, на регистарска влошка бр. 02008308?-
6-06-000, го запиша во трговскиот регистар трговец по-
единец Автопревозник „МИЛАКИ%к Милован Коста-
дин Станимировски ТП Никола Киров Мајски бр. 45 
општина Гази Баба Скопје. 

Фирма: Автопревозник „МИЛАКИ“ Милован Ко-
стадин Станимировски ТП Никола Киров Мајски бр. 45 
општина Гази Баба Скопје. 

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24. 
Управител: Милован Станимировски 
Одговорност: Одговара лично со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8971/ 

98. (16121) 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

Трег. бр. 1868/99, на регистарска влошка бр. 02012623?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основање на 
ДООЕЛ Трговско друштво за производство трговија и 
услуги „АПОЛО“ Јонче ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје с. Шишево ул. „1“ бр. 25. 

Дејности: 15.91, 15.92, 15.93', 15.94, 15.95, 15.956, 
15.97, 15.98 , 20.40, 20.51, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 
45.25, 45.31,4 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.433, 45.44, 
45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 51.22, 51.31, 41.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38.д 51.39, 51.41, 51.42, 
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51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.63, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.70, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 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, 52.45, 52.46, 52.4, 52.48, 
52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 
63.11, 563.12 , 63.21, 63.30 , 63.40, 65.12/3 , 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, посредување и 
застапувала во надворешно трговскиот промет, услуги 
на меѓународен транспорт и шпедиција, меѓународен 
транспорт на стоки и патници, меѓународен промет на 
стоки и услуги, консигнационо работење, компактно 
работење, реекспорт, малограничен промет со СР Југо-
славија, Бугарија, Грција и Албанија, угостителски и 
туристички услуги, агенциски услуги. 

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

За обврските сторени во правниот промет со трети 
лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. - , 

Лице за застапувала на друштвото во внатрешниот 
промет и во надвоирешно трговскиот промет е Јонче 
Спироски - управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1868/ 
98. (16122) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2444/98, на регистарска влошка бр. 02014492?-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговија на 
мало Симеон Благоја Геразовски ТП „ЛИСИ“ бул. 
„Партизански одреди“ бр. 107 Скопје. 

Трговецот поединец се основа со Пријава од 15. 02. 
1999 год. од основачот Симеон Благоја Геразовски од 
Скопје. у 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11749/98, на регистарска влошка бр. 
0200110407-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштво за производство, трговија и услуги „ГЕЕС-
ПРОМЕТ“ Горан ДООЕЛ увоз-извоз с. Љубодраг -
Куманово. 

Основач: Горан Стојановик од с. Љубодраг - Кума-
ново. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 101.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 
01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 
01.25, 01.30, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 
15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 18.10, 
18.24, 18.30, 19.10, 19.30, 22.22, 22.23, 25.21, 25.22, 
25.23 , 25.24, 27.51, 27.53, 27,54, 28.11, 28.12 , 28.21, 
28.22, 28.30, 28.40, 28.52, 28.612, 28.52, 28.63, 28.71, 
28.72 , 28.73, 28.75 , 33.20, 33.40, 33.50, 36.21, 36.22, 
36.30, 36.40, 36.50, 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, 50,50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.676, 51.70, 52.11, 
52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 
52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 

52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 
52.62 , 52.63 , 52.72/1, 52.72/2 , 52.73, 52.74 , 55.30/1, 55.30/ 
2, 55.51, 55.52, 63.12, 663.30, 63.40, 70.31, 71.31,71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 74.11, 74.12, 74.82, 74.83, 74.84, 
92.31/1, 92.31/2. 

Работи во надворешно-трговски промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, закуп-лизинг, 
компензациони работи, посредување во надворешно-
трговскиот промет, малограничен промет со Грција, 
Албанија, Бугарија и СР Југославија, меѓународни соо-
браќајно-агенциски работи, туристички работи со 
странство, меѓународен превоз на стоки и патници во 
патен сообраќај, меѓународна шпедиција, застапување 
на странски лица, привремен извоз и увоз на стоки, 
долгорочна производствена кооперација, работи на 
облагородување на стоките (преработка, доработка и 
обработка). 

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 
одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет: Горан Стојановиќ 
управител, со неограничена овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11749/ 
98. (15431) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 13547/98, на регистарска влошка бр. 
020011775?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на претпријатие Друштво за производ-
ство, трговија и услуги „ДВА БРАТА“ Моша ДООЕЛ 
увоз-извоз с. Карпош - К у м а н о в о ул „1“ бр 23 

Основач: Моша Стевевски од с. Карпош - Кума-
ново ул. „1" бр. 23. 

Дејности: 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 
17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 
17.51, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18:24, 18.30, 
19.20, 19.30, 22.22 , 22.23, 25.12, 25.13 , 28.51, 28.52, 
28.63, 31.10, 31.50, 31.62, 32.10, 33.40, 36.21, 36.22, 
36.30 , 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 50.10, 50,20, 
50.30, 50.30/1, 50,30/2, 50,30/3,ж 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 
50,40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.48, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.665, 

/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, 52.4404, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.651, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 55.12, 55.21/1, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52/ 
60.21, 60.22, 60,23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 
71.32 , 71.33, 71.34, 71.40, 74.81, 74.82, 74.83 , 74.84, 
92.33, 92.34, 93.04. 

Работи во надворешно трговски промет: надво-
решна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, закуп-лнзинг, 
компензациони работи, посредување во надворешно-
трговскиот промет, малограничен промет со Грција, 
Албанија, Бугарија и СР Југославија, меѓународни соо-
браќајно-агенциски работи, долгорочна производ-
ствена кооперација, застапување на странски лица, ме-
ѓународна шпедиција, туристички работи со странство, 
меѓународен превоз на стоки и патници, привремен из-
воз и увоз на стоки. 

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 
одговара со сите свои средства. 

52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.47. 
Во правниот промет со трети лица ТП истапува во 

свое име и за своја сметка, а за обврските кон трети 
лица одговара со целокупниот свој имот. 

Во внатрешниот трговски промет ТП ќе го заста-
пува лицето Симеон Геразовски како Управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2444/ 
98. (16123) 
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Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешно-трговскиот промет: Моша Стевковски 
управител, со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13547/ 
98. (15432) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11132/98, на регистарска влошка бр. 
0200128767-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласување на ЗТД на Друштво за производство соо-
браќај трговија и услуги „МЕК К О М " Љубиша ДО-
ОЕЛ увоз извоз ул. „1“ бр. 48б Куманово населба Иго 
Тричковиќ. 

Дејности: 01.11/1, 01.22/1, 01.23, 01.24, 15.20, 15.51, 
15.61, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.85, 15.98/ 
2, 20.10/1, 20.10/2, 20.40, 45.31, 45.33, 45.34, 50,10, 50.30, 
50.30/1, 50.50, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.24, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.47, 51.563, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/4, 52.45, 52.63, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 
63.40,70.31,74.82. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, консигнациона продажба, мало-
граничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР 
Југославија. Во правниот промет со трети лица друш-
твото настапува во свое име и за своја сметка. За обвр-
ските во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со сиот свој имот. 

За управител на друштвото се именува лицето Љу-
биша Андреиќ од Куманово со ембг. 1912967420002 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11132/ 
98. (15433) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 7110/98, на регистарска влошка бр. 02012294?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на претпријатието за промет на стоки и 
услуги „УНО П“ доо експорт-импорт - Скопје, ул. „Ни-
кола Русински“ бр. 6/1-19. 

Називот се менува и гласи: Трговско друштво за 
промет на стоки и услуги „УНО П“ Петар и други доо 
увоз-извоз Скопје. 

Седиштето е на ул. „Партизански одреди“ бр. 151 
зграда Б-3, локал 18. 

Основачи се: Јагода Дуковска со основен влог во 
износ од 403 ДЕМ односно 80.700,00 денари, Петар Ду-
ковски, со основен влог од 22.882 ДЕМ односно 
707.500,00 денари, Ленка Дуковска со основен влог во 
износ од 22.882,00 ДЕМ, односно 707.500,00 денари и 
Лазар Дуковски со основен влог во износ од 403 ДЕМ 
односно 80.700,00 денари, или главницата на друштвото 
изнесува 46.570 ДЕМ односно 1.440.000,00 денари. 

Дејности: 50.10, 50.31/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.50, 51.21, 
51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.42/2, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 
55.30/2, 55,40, 55.51, 55.52 , 74.12, 74.13 , 74.14, 74.20/2, 
74.20/5, 74.40. 

Надворешна трговија со прехранбени и непрехран-
бени производи. 

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

За управител се именува Петар Дуковски - основач 
- без ограничуваа . 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 7110/ 
98. (16266) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 9893/98, на регистарска влошка бр. 02009174?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар претвора-
њето на друштвото за внатрешна и надворешна трго-
вија „МАГНУС ШПЕД“ Живко и Трајко доо Скопје, 
ул. „15-ти Корпус“ бб Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/ 
1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.51, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.21, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 
55.30 , 60.21, 60.22 , 60.23, 60.24 , 63.21, 63.30, 65.12/3, 
70.11, 70.20, 74.20/1, 74,20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 
74.40,74.84,93.01. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

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

Во внатрешниот и надворешниот промет Друш-
твото го застапува Трајко Зафировски - управител без 
ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 9893/ 
98. (16267) 

промет, инженеринг и услуги „МЕТИНГ-96“ Методи 
дооел увоз-извоз, ул. „Шидска“ бр. 24/1-16, Скопје. 

Основач на друштвото е Методи Јанчовски како 
единствен содружник на друштвото. 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.21, 01.22, 01.22/ 
1, 01.23, 01.24, 01.25,01.30, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 
15.20, 15.51, 15.71, 15.72, 15.88, 15.89, 28.51, 28.52, 
28.63, 28.74, 29.12, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 
29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 
34.30, 35.41, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/ 
4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.42/1, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.36, 51.38, 51.42/1, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 
51.64, 51.65, 51.66, 51.71, 52.11 52.12 52.21 52.22 52.23 
52.24 52.25 52.27 52.44/2 52.45 52.46 52.48 52.63 52.74, 
63.21, 60.21, 60.23,15.12/3, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.30. 

Надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, пре-
воз на патници во меѓународниот друмски сообраќај. 

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

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

Управител без ограничување во внатрешниот и над-
ворешно-трговскиот промет е единствениот содружник 
Методи Јанчовски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 10488/ 
98. , (16268) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 901/99, на регистарска влошка бр. 02012447?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТД на Друштво за производство, трговија и услуги 
„КИМПЕКС - 21" Димитрија дооел увоз-извоз Бул. 
„Трета Македонска ударна бригада“ бр. 47 - Скопје. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 10488/98, на регистарска влошка бр. 
020122817-8-03-00(1, го запиша во трговскиот регистар 
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Дејности: 19.10, 19.20, 19.30, 25.13, 25.24, 26.61, 
26.62 , 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.82/1, 45.21/1, 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.24, 
51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.57, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 63.12, 74.40, 74.13, 74.84. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

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

Во надворешниот и внатрешниот промет Друш-
твото ќе го застапува Димитрија Јовчевски управител 
со неограничени овластувања. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
901/99. (16139) 

52.32, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4,52.45, 52.46,52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 
52.74, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 7131, 71.40, 
74.82, 74.83, 74.84, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25 , 45.31, 
45.32, 45.33, 45.34 , 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, над-
ворешна трговија со прехранбени производи, надво-
решна трговија со непрехранбени производи, застапу-
в а а и посредуваме во прометот со стоки и услуги, 
консигнација, реекспорт, малограничен промет со со-
седните земји Бугарија, Албанија, Грција и СР Југосла-
вија. 

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 целокупниот свој имот. 

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет 
друштвото ќе го застапува и претставува Управителот 
на истото, лицето Светлана Добревска од Скопје и тоа 
без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
2242/99. (16140) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11886/98, на регистарска влошка бр. 
02011246?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на дооел на Друштво за производство, 
трговија и услуги „КИВИ КО" Сезаир дооел експорт-
импорт ул. „Ресенска“ бр. 2 - Скопје. 

Дејности: 51.47, 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, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 
51.35, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.10, 50.40/1, 
51.66, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.52, 51.57, 
52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 
52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 
52.44/4, 52.46, 52.26, 52.33, 52.50, 50.30/2, 50.40/2, 52.12, 
65.12/3, 17.40/1, 18.21, 18.22, 17.40/2, 15.98/2, 36.22, 

55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 19.30, 60.21, 60.22, 
60.23 , 60.24, надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, надворешна трговија со непрехранбени произ-
води. 

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 сите свои средства. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и над-
ворешен промет е Шаин Сезаир управител без ограни-
чување. 

Од Основниот суд во Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 
11886/98. (16141) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10/99, на регистарска влошка бр. 020131867-8-
06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Друштво за меѓународна шпедиција и транспорт 
„ДИМАШПЕД 99" Иле дооел увоз-извоз ул. „Преспан-
ска“ бр. 38 - Скопје. 

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/ 
2, 50.40/4 , 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, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52,22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 60.23, 60.24, 
63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и не-
прехранбени производи, посредување и застапување во 
надворешно-трговскиот промет на стоки и услуги, ме-
ѓународен транспорт и меѓународна шпедиција, про-
дажба на стоки од консигнациони складови, комисиони 
работи и малограничен промет. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото за 
меѓународна шпедиција и транспорт „ДИМАШПЕД 99" 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11169/98, на регистарска влошка бр. 
02013000?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на д.о.о. на Друштво за производство, 
трговија и услуги „МАРЛЕС 99" Милован и Драгослав 
д.о.о. увоз-извоз ул. „11 Октомври“ бр. 28 - Скопје. 

Основачи на друштвото се: Милован Петковски и 
Драгослав Костовски од Скопје. 

Дејности: 20.21/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 
25.13 , 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 
45.21/2, 45.22, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.11/ 
51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 
51.31, 51.34, 51.41, 51.43, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 
52.50, 52.63, 60.21, 61.24, 63.11, 63.12 , 63.21, 63.22, 
63.40, 65.23 , 67.13 , 70.11, 70.12, 70.20, 70.32, 74.12, 
74.14, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.81, 74.82, 74.83, 
74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ма-
лограничен промет, посредување и застапување во про-
мет на стоки и услуги, реекспорт, консигнациони ра-
боти, шпедиција, меѓународен превоз на стоки и пат-
ници. 

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

За управител на друштвото е именуван Милован 
Петковски од Скопје. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
11169/98. (16143) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2242/99, на регистарска влошка бр. 020127097-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговско друштво за производство и трговија на 
големо и мало „ЦРНА“ Лидија дооел увоз-извоз ул. 
„Бошко Буха“ бр. 28-а - Скопје. 

Содружник на друштвото е лицето Лидија Секулов-
ска од Скопје. 

Дејности: 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.11, 
21.12, 21.21, 21.23, 21.24, 24.16, 50.10, 50.20, 50.30/2, 
50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.50, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 
51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 50.30/1, 50.40/1, 52.11, 

Лице за застапуваа на друштвото во внатрешниот 
и надворешно-трговскиот промет е Иле Димитровски 
управител без ограничување. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10/ 
99. (16142) 
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Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 2906/99, на регистарска влошка бр. 02013287?-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишува-
ното на тп на „ЕКО“ Колонијална продавница на 
Османовиќ Хасим Хузеир с. Батинци - Општина Студе-
ничани. 

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25. 
Управител е Османовиќ Хузеир од с. Батинци опш-

тина Студеничани. 
Одговара лично со целиот свој имот. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

2906/99. (16152) 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1457/99, на регистарска влошка бр. 020129387-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основаноста 
на трговското друштво на Друштво за производство, 
услуги и промет „ТРИО МАК“ Дејан и Никола д.о.о. 
увоз-извоз ул. „Стефан Јакимов Дедов“ бр. 14 - Скопје. 

Основачи се: Дејан Пендев и Никола Кочов. 
Дејности: 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 50.10, 50.30, 

51.31, 51.32, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.51, 51,53, 
51.55 , 51.56, 51.57, 52.21, 52.24, 52.22, 52.25 , 52.27, 
52.41, 52.43, 52.44, 52.46, 52.50, 60.21, 60.24, 63.40, 
65.12/3, 71.10, 72.30, 72.40, 74.20/3, 74.40, 74.84, надво-
решна трговија со прехранбени и непрехранбени произ-
води, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување 
на странски физички и правни лица, малограничен про-
мет со Грција, Албанија, Бугарија и СРЈ, меѓународен-
превоз на стоки и патни и друмски сообраќај. 

Управител е Никола Кочов од Скопје ул. „Козара“ 
бр. 25-а. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението' 
Трег. бр. 797/99, на регистарска влошка бр. 020129307-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштво за производство и трговија 
„ВЕТМАРК“ Димче дооел увоз-извоз ул. „Народен 
фронт“ бр. 14 - Велес. 

Дејности: 15.41, 15.42, 15.51, 15.71, 20.10/1, 21.11, 
21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 22.21, 24.66, 26.21, 28.75, 
36.50, 45.34, 45.45, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34 , 51.35, 
51.39, 51.41, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 
52.26, 52.41, 52,43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 
55.51, 60.24, 65.12/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи. 

Основач и единствен содружник и управител на 
друштвото е Димче Андоновски без ограничувала во 
внатрешниот и надворешно-трговскиот промет во рам-
ките на регистрираната дејност. 

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

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
797/99. (16191) 

Бр. 3 3 - С т р . 1851 

Дејности: 01.11/1,01.13/1,01.13/2,01.21,01.24,50.10, 
50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.11, 51.19, 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, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 
52.44/4,52.45, 52.46, 52.47, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи. 

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

За превземените обврски во правниот промет со 
трети лица друштвото одговара со сите средства со кои 
располага. 

Во внатрешното и надворешното работена друш-
твото го застапува Лидија Митрева управител со нео-
граничени овластуваме. 

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
1118/99. (16194) 

52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52,27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 60.24, 63.11, 
63.12, 63.40, 74.40, 74.84, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, .надворешна трговија со пре-
хранбени производи, реекспорт, продажба на стока на 
консигнација, посредување, застапување во областа на 
прометот со стоки и услуги, превоз на стоки во меѓу-
народен сообраќај, застапување на странски правни и 
физички лица. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица Друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Методи Петров, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје, Трег. бр. 
12247/98. (15590) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 10269/98, на регистарска влошка бр. 
0200126707-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето со ЗТД на Друштвото за услуги во 
градежништво и промет „ЃЕРОСКАР“ Љупка, 
ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „II Македонска бригада“ 
бр. 5/3, Скопје. 

Дејности: 27.53, 27.54, 28.40, 27.21, 27.22, 28.11, 
28.62, 28.73, 28.74, 28.75, 28.63, 28.12, 25.22, 25.231, 
25.24, 26.53, 26.40, 26.65, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 
26.66, 20.20, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 36.40, 
36.63, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.25 , 45.21/2, 45.22, 45.32, 
45.41, 45.42, 45.43 , 45.44, 45.45 , 60.24, 52.45 , 52.46, 
52.44/2, 52.4444, 52.48, 52.12, 52.33, 52,63, 50.10, 50.30/ 
2, 50.40/2, 51.43, 51.54, 51.53, 50.30/1, 50.40/1, 51.45, 
51.47, 51.56, 51.61, 51.62, 51.52, 51.51, 51.42/1, 51.53, 
51.54, 51.44, 51.70, 51.57, 74.40, 51.11, 51.12, 51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 63.40, 74.20/2, 74.20/3, 
74.83, 74.84, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 521.25, 52.11, 
52.27, 52.63, 52.41, 52.42. 52.43. 52.44/3, 52.26. 52.44/1, 

Основниот суд во Скопје I - Скопје, со решението 
Трег.бр. 1118/99, на регистарска влошка бр. 02013227?-
3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-

њето на пп со ЗТД на Друштво за производство и про-
мет „ЛИД ПРОМЕТ“ Лидија дооел Неготино ул. 
„Владо Арсов Шпанец“ бр. 27. 

Основач на друштвото е Лидија Митрева од Него-
тино. 

со средствата со кои располага. 
Од Основниот суд во Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

1457/99. (16154) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 12247/9Ѕ, на регистарска влошка бр. 
0200132027-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
усогласувањето на Друштво за трговија и услуги 
„МЕРКУР-ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ Меркур и ?др. Д О О 
„16-та Македонска бригада“ бр: 18, Скопје. 

Договор за ДОО од 23.12.1998 год. 
Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/ 

3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 
51.12, 51.13, 51.14, 51.16, 51.17, 51.18, 51Л9, 51.21, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.3Ѕ, 
51.39, 51.41, 51.42 , 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 



Стр. 1 8 5 2 - Б р . 33 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 2 јуни 1999 

52.46, 52.47, 50.50, 51.21, 51.31, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25; 51.38, 51.39. 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 
51.37, 51.41, 51.42/1. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 
10269/98. (15591) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9923/98, на регистарска влошка бр. 
0200120427-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за издавање, печатење и трговија „АЛЕК“ 
Бобан, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „23" бр. 15, с. Вучи-
дол, Скопје. 

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 
52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 
52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.26. 52.33, 52.47, 50.30/2, 
50.50, 51.23, 63.40, 51.15, 51.16, 51.17, 71.33, 72.10, 
72.20, 72.30, 74.82 , 74.84 , 74.83 , 51.21, 51.24 , 51.34, 
51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 
51.43, 51.54, 51.53, 51.55, 51.35, 51.22, 50.30/1, 51.51, 
51.47, 51.45, 51.42/1, 51.57, 63.12, 74.40, 74.13, 22.11, 
22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 
22.33, 92.40, 74.12, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30/1, 
55.30/2, 63.30, 63.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 
70.31, 71.10, 74.81, 52.61, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, продажба на стока од консигна-
циони складишта, посредување, реекспорт, малогра-
ничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СРЈ, 
меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на 
стоки и патници, застапување и претставување во про-
метот со стоки и услуги со странство, туристичко уго-
стителски услуги во странство. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за свота сметка, а за обврските 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 11577/98, на регистарска влошка бр. 
020011043?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар 
Друштвото за трговија, производство и градежништво 
„СОКОЛ ПРОМЕТ“ Сашо Митревски, ДООЕЛ увоз-
извоз, ул. „Томе Арсовски“ бр. 19, Скопје. 

Дејности: 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 
15.85, 15.88, 15.89, 15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/ 
1, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.39, 51.42/1, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 51.42/1, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/4, 
52.47, 52.50, 52.63, 55.30/1, 50.30/2, 55.52, 63.30, 63.40, 
70.31, 71. 31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 
74.84, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45,41, 45.42, 
45.43, 45.44, 45.45, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, посредување и промет со стоки и услуги, 
застапување, реекспорт, комисиони работи, малогра-
ничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР, Југо-
славија. 

Содружник: Сашо Митревски. 
Управител: Сашо Митревски, без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 

11577/98. (15593) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр. 496/99, па регистарска влошка 1-781-0-0-0, ја 
запиша во судскиот регистар промената на в.д. дирек-
тор на Драмски театар до. , ул. "Шекспирова" бр 15, 
Скопје. 

Се брише: Чоревски Благој - вршител на должноста 
директор, без ограничување 

Се занишува. Димче Станкоски - вршител па 
должноста директор, без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17448) 

З А П И Ш У В А Њ Е В О Р Е Г И С Т А Р О Т Н А 
З Д Р У Ж Е Н И Ј А Н А Г Р А Ѓ А Н И И Ф О Н Д А Ц И И 

Се запишува во регистарот на здруженијата на гра-
ѓани и фондации со решение Рег.Згф.бр.9'99 од 
14.05.1999 година, Спортско риболовно друштво "Све-
ти Апостол Петар“ - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: унапредување и 
развој на спортскиот риболов, омасовување, унапре-
дување и зголемување на заштитата на рибниот фонд. 
Регулирање на режимот за спорски риболов и презе-
мање на други активности од интерес на здружението. 

Седиштето на здружението е "Канал Студенчишта“ 
бб во Охрид, каде и дејствува. 

Овластени лица за застапување на здружението се 
Радован Димитриески и Димче Мајкоски. 

Од Основниот суд во Охрид. (16437) 

Основниот суд во Кочани, со решението ЗГ.бр. 10/99 
од 16.05.1999 година во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации го запиша - Здружението на гра-
ѓани - Друштво за гимнастички спортови "Кочани“ од 
Кочани, ул."Раде Кратовче“ бр. 4-А во Кочани. 

Лице овластено да го застапува и претставува Здру-
жението во правниот промет и према трети лица во 
јавноста е Ристов Благој од Ковани, претседател на 
друштвото. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на развивање на облиците на активностите во 
областа на спортската рекреација и гимнастичките 
спортови: машка спортска гимнастика, женска спор-
тска гимнастика, ритмичко-спортска гимнастика, ат-
летска гимнастика, спортска акробатика, спортски 
аеробик и др., успешно остварување и развивање на 
облиците и активностите во друштвото во кое ќе се 
организираат и реализираат часови по спортска гим-
настика и гимнастички спортови за деца, младинци 
возрасни од обата пола преку научно засновани и 
концепирани долгорочни, среднорочни и годишни 
програми чии основни елементи се разновидност на 
формите, содржиите и методите прилагодени на по-
требите и интересите на граѓаните од сите возрасти и 
други активности од областа на спортот. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице од 18.05.1999 година. 

Од Основниот суд во Кочани, (16426) 

Основниот суд во Тетово, со решението Рег.згф. бр. 
99/99 од 12.05.1999 година го запиша следното: во ре-
гистарот на Здруженијата на граѓани и фондации под 
рег.бр.99/99 се запишува Здружение на граѓани-Фуд-
балски клуб "Дрита“, со скратено име ФК "Дрита“ со 
седиште во с.Одри. Работата и активноста на фудбал-
скиот клуб ќе се однесува на: омасовување на спортот 

штвото одговара со сите свои средства. 
Лице овластено за застапување во внатрешен и на-

дворешен промет е Бобан Каранфиловски, управител 
без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9923/ 
98. (15592) 
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во село и пошироко како и ангажирање на младите на 
спортски план и превземање на други спортски актив-
ности. 

Подрачјето на организацијата и дејствување на фуд-
балскиот клуб е територија на Општина Вратница и 
пошироко. 

Здружението на граѓани стекнува својсво на правно 
лице и може да почне со работа од 12.05.1999 година. 

Од Основниот суд во Тетово. (15916) 

Основниот суд во Кичево со решението згф.бр.30/99 
го заниша основањето на, здружение на граѓани со ди-
јабетис на Општина Македонски Брод во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации. 

Здружението се основа со цел за заедничка грижа на 
подобрување на здравствената состојба на граѓаните 
со дијабетис и формирање со новите научни и практи-
чни доставувања во лекувањето на дијабетисот, презе-
мање заеднички иницијативи за заштита на овие гра-
ѓани кај надлежните институции, овозможување на ус-
лови за обезбедување на диетална гранка на дијабети-
чарите и друго. 

Седиштето на здружението е во Здравствен дом во 
Македонски Брод. 

Здружението ќе дејствува на подрачјето на Општи-
на Македонски Брод. 

Здружението ќе го застапува и претставува Васе 
Максимоски. 

Од Основниот суд во Кичево. (15917) 

Основниот суд во Кочани со решението Зг.бр. 14/99 
во регистарот на Здруженија на граѓани и Фондации 
го запиша Здружението на граѓани - Сојуз на спорто-
ви на Кочани, ул."Ленинова"бб. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
здружението е Ангелов Милан од Кочани, секретар 
на сојузот. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат на утврдување на основаната заедничка поли-
тика во областа на спортот, поттикнување, омасову-
вање, развој, унапредување на спортот, координирање 
и усогласување на програмските активности на здру-
жените организации, унапредување на спортот во гра-
дот и создавање на услови за успешно репрезентира-
ње во Републиката и странство како и други активно-
сти во областа на спортот. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице од 13.05.1999 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (15918). 

Основниот суд Скопје П - Скопје со решението Ш 
Рег.зг.бр. 185/99 од 10.05.1999 година во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации го' запиша след-
ното: се одобрува упис во регистарот на Здруженија 
на граќани и фондации на Културно-хуманитарното 
здружение "Мерхаамет“ - Скопје, ул. II-ра Македон-
ска бригада“ бр.10'7 - Трговски центар "Треска“ - Ско-
пје. Дејноста на културано-хуманитарно здружение 
Мерхамет“ - Скопје е унапредување на културата, на-
малување на културните разлики, заштитата на чове-
ковата околина, заложби на технички и религиозната 
толеранција, хуманитарни активности. 

Со денот на запишување во регистерот на Здруже-
нието на граѓани и фондации Културно - хуманитарно 
здружение "Мерхамет"- Скопје, се стекнува со својство 
на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (15473) 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд во Кавадарци по реден број Р.бр. 
69/99 за 1999 година се запишува здружение под име: 
Здружение на граѓани со диабетес на општините Ка-
вадарци, Росоман и Конопиште, кое ќе се залага за 
подобрување на здравствената состојба на граѓаните 
со диабетес; информирање за новите научни и стручни 
достигнувања во лекувањето на таа болест; презема-
ње заеднички иницијативи за заштита на граѓаните 
болни од таа болест, кај надлежните институции; ово-
зможување услови за обезбедување диетална трапа за 
диабетичарите, како и производство на диетален леб, 
отворање посебни гостилници за диабетичари и сли-
чно како и за остварување на најразновидни заедни-
чки интереси од животот и здрав-јето на диабетича-
рите. 

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци 
на ул ."Моша Пијаде“ бб. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (15777) 

Основниот суд во Кочани, со решението зг бр. 11/99 
во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
го запиша здружението на граѓаните - Женски кошар-
карски клуб "Осогово“ од Кочани, ул."29-ти Ноември“ 
бр. 109 во Кочани. 

ице овластено за застапување на Здружението е ди-
ректорот на клубот - Зоран Алексиев од Кочани. 

Работата и активностите на Здружението ќе се одне-
суваат на развивање, омасовување и унапредување на 
кошаркарскиот спорт во рамките на политиката на 
развојот на физичката култура со цел задоволување 
на интересите на работните луѓе и младината, перма-
нентна активност на непосредно поврзување и ускла-
дување на кошаркарскиот спорт со интересите и по-
требите на општествениот развиток, организирано 
вклучување на работните луѓе и граѓание, младите во 
кошаркарскиот спорт, со цел за подигање на физичка-
та спремност, здравствениот статус, работните спосо-
бности, работните навики, како и други активности -
предвидени со актите на здружението. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице од 11.05.1999 година. 

Од Основниот суд во Кочани. (15778) 

Со решението Рег.ЗГ.70/98 од 24.02.1999 година во 
регистарот на здруженија на граѓани при Основниот 
суд Скопје П - Скопје е запишано Здружението за .чо-
векови права на Ромите "Авутнипе“ - Скопје, ул."Ви-
етнамска“ бр. 41 - Општина Шуто Оризари - Скопје. 

Основни цели и задачи се: остварување на економ-
ски, социјални, културни, стручни, технички, образов-
ни, социолошки, спортски, хуманитарни и други права, 
интереси и уверувања, а дејствувањето е на терито-
рија на Република Македонија. 

Овластен преставник кој ќе го застапува и претста-
вува здружението е Северџан Сулејмани 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (15768) 

Основниот суд Скопје П - Скопје со решението Рег. 
зг.бр.66/98 од 23..04.1999 година во регистарот на Здру-
женија и граѓани и фондации одобрува упис во реги-
старот на здруженија на граѓани и фондации на 
Општинскиот противпожарен сојуз Кисела Вода -
Скопје, ул."Иван Козаров“ бр. 5. 

Дејноста на Општинскиот противпожарен сојуз Ки-
села Вода е организирање од заштита од пожари и, 
спасување па живот и имот загрозени од пожари и 
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други непогоди преку организирани активности на 
нормативен, оперативен, технички, образовно-воспи-
тен и преку превентивно пропагандно дејствување. 

Со денот на запишување во регистарот Општински-
от противпожарни сојуз Кисела Вода - Скопје се стек-
нува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1 -5800) 

Се запишува во регистарот на здруженијата на гра-
ѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр.38/99 од 
14.05.1999 година. Ракометен клуб "Охрид“ - мажи. 

Здружението на граѓани има за цел: унапредување и 
развој на спортскиот риболов, омасовување, унапреду-
вање и зголемување на заштитата на рибниот фонд. 
Регулирање на режимот за спорски риболов и презел 
мање на други активности од интерес на здружението. 

Седиштето на здружението с во спортската сала 
"Билјанини извори“ - Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лицо за застапување на здружението е 
претседателот Крсто Андоновски. 

Од Основниот суд во Охрид. (16163) 

Се запишува во ригистарот на здруженијата на гра-
ѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр.54'99 од 
17.05.1999 година. Здружението на граѓани "Селам“ -
Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: унапредување и 
развој на спортскиот риболов, омасовување, унапреду-
вање и зголемување на заштитата на рибниот фонд. 
Регулирање на режимот за спорски риболов и презе-
мања на други активности од интерес на здружението. 

Седиштето на здружението е на ул."Дејан Војвода“ 
бр. 165 во Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Ружди Демироски. 

Од Основниот суд во Охрид. (16164) 

Се запишува во ригистарот на здруженијата на гра-
ѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр. 26'98 од 
10.05.1999 година. Скијачки клуб "Галичица“ - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: унапредување и 
развој на спортскиот риболов, омасовување, унапре-
дување и зголемување на заштитата на рибниот фонд. 
Регулирање на режимот за спорски риболов и презе-
мање на друг и активности од интерес на здружението. 

Седиштето на здружението е на ул."Богомилска" бр. 
24 во Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Људмил Цветаноски. 

Од Основниот суд во Охрид. (16165) 

Се запишува во регистарот на здруженијата на гра-
ѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр. 9/99 од 
10.05.1999 година. Здружение на инвалидите од војна-
та "Охрид“. 

Здружението на граѓани има за цел: унапредување и 
развој на спортскиот риболов, омасовување, унапре-
дување и зголемување на заштитата на рибниот фонд. 
Регулирање на режимот за спорски риболов и презе-
м а њ е ^ други активности од интерес на здружението. 

Седиштето на здружението е на ул.“Булевар турис-
тичка“ бр.10. кула 3 во Охрид, каде и дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е 
Борис Лазарески. 

Од Основниот суд во Охрид. (16166) 

Основниот суд во Тетово, со решението Рег.згф.бр. 
56/99 од 12.05.1999 година, го запиша следното: во ре-
гистарот на здружение на граѓани и фондации под рег. 
56/99 од 12.05.1999 година се запишува здружение на 
граѓани Фудбалски клуб "Радиовце“ од с.Радиовце, -
Тетово, со скратено име ФК "Радиовце“. Работата и 
активноста на здружението - Фудбалски клуб ќе се 
однесува на омасовување на спортот во местото, оп-
штината и пошироко, ангажирање на спортски план и 
развивање на фудбалскиот спорт и учество во органи-
зираниот систем во натпреварувале. 

Подрачје на организацијата и дејствување на фуд-
балскиот клуб е општината и пошироко во зависност 
од резултатите. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на пра-
вно лице и може да почне со работа од 12.05.1999 го-
дина. 

Од Основниот суд во Тетово. (16168) 

Основниот суд во Тетово, со решението Рег.згф.бр. 
134 99 од 13.05.1999 година, го запиша следното: во ре-
гистарот на здружение на граѓани и фондации под рег. 
134 99 се запишува здружение на граѓани со дијабетес 
на општина Тетово, со седиште во Тетово, во Меди-
цинскиот центар. Работата и активноста на здруже-
нието на граѓани со дијабетес ќе се однесува на заед-
ничка грижа за подобрување на здравствената состој-
ба на граѓаните со дијабетес. информирање за новите 
научни и практични достигнувања во лекувањето на 
дијабетесот, превземање заеднички иницијативи за за-

штита на граѓаните болни од дијабетес, овозможува-
ње на услови за обезбедување на диетална храна и други заеднички интереси. 

Подрачје на организацијата и дејствување на здру-
жението е територијата на Општина Тетово. 

Здружението на граѓаните стекнува својство на 
правно лице и може да почне со работа од 13.05.1999 
година. 

Од Основниот суд во Тетово. (16170) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во региста-
рот на Здруженијата на граѓани и фондации под РЕГ. 
бр. 10/98 е запишан Клуб на математичари и информа-
тичари "Паскал“ од Тетово. 

Работата и активностите на клубот е негување, по-
пуларизација и унапредување на математиката и ин-
форматиката и нивната примена. 

Седиштето на клубот е во Тетово, ул."Маршал Ти-
то“ ламела 13, локал 20. а истиот ќе делува на подра-
чјето на град Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (16171) 

Со решението Згф.бр.65/99 од 15.04.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд во Штип под реден бр.65 за 
1999 година се запишува: Сојуз за спорт и рекреација 
на инвалиди - Штип. 

Седиште на здружението се наоѓа на ул."Сутјеска" 
бр,43 во Штип, а здружението ќе дејствува на терито-
ријата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16172) 

Со решението Згф.бр.36/99 од 30.03.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд во Штип под реден бр.36 за 
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1999 година се запишува:Автомото друштво "Штип“ -
Штип. 

Седиште на здружението се наоѓа на ул. “Генерал 
Михајло Апостолски“ бр.17 во Штип, а здружението 
ќе дејствува на територијата на општина Штип и Кар-
бинци. 

Од Основниот суд во Штип. (16173) 

Со решението Згф.бр.28/99 од 14.04.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд во Штип под реден бр.28 за 
1999 година се запишува: Студентска Амбасада-Штип, 

Седиште на здружението се наоѓа на ул.“Гоце Дел-
чев“ бр.89 во Штип, а здружението ќе дејствува на те-
риторијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16174) 

Со решението Згф.бр.62/99 од 15.04.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што-
се води при Основен суд Штип под реден бр. 62 за 1998 
година се запишува: Здружение на глуви и наглуви -
Штип. 

Седиште на здружението се наоѓа на ул."Сутјеска" 
бр.43 б во Штип, а здружението ќе дејствува на тери-
торијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16175) 

Со решението Згф.бр.54'98 од 20.04.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд Штип под реден бр.54 за 1999 
година се запишува: Доброволно противпожарно дру-
штво - Штип. 

Седиште на здружението се наоѓа во с.Карбинци, а 
здружението ќе дејствува на територијата на' Општи-
на Карбинци. 

Од Основниот суд во Штип. (16176) 

Со решението Згф.бр.53/98 од 19.04.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд Штип под реден бр.53 за 1998 
година се запишува: Доброволно противпожарно дру-
штво - Аргулица. 

Седиште на здружението се наоѓа на во с.Аргулица, 
општина Штип, а здружението ќе дејствува на тери-
торијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16177) 

Со решението Згф.бр.52/98 од 19.04.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд во Штип под реден бр.52 за 
1998 година се запишува Доброволно противпожарно 
друштво "Лесковица“ - с.Лесковица. 

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Лесковица -
општина Штип, а здружението ќе дејствува на терито-
ријата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16178) 

Со решението Згф.бр.51/98 од 19.04.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд Штип под реден бр.51 з а 1998 
година се запишува: Доброволно противпожарно дру-
штво Радања - с.Радања. 

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Радања, оп-
штина Штип, а здружението ќе дејствува на територи-
јата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16179) 

Со решението Згф.бр.50'98 од 19.04.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд Штип под реден бр.50 за 1998 
година се запишува: Доброволно противпожарно дру-
штво Драгоево - с. Драгоево. 

Седиштето на здружението се наоѓа во с.Драгоево 
во општина Штип. а здружението ќе дејствува на те-
риторијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16180) 

Со решението Згф.бр.49/98 од 20,04.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд Штип под реден бр.49 за 1999 
година се запишува: Општински противпожарен сојуз 
- Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Карл 
Маркс“ бр.60 - Противпожарен дом - Штип, а здруже-
нието ќе дејствува на територијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16181) 

Со решението Згф.бр.44/98 од 16.04.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд Штип под реден бр.44 за 1998 
година се запишува: Заедница на инвалидски органи-
зации - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Сутје-
ска" бр.43 б во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип, (16Д82) 

Со решението Згф.бр.32/98 од 15.04.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд Штип под реден бр.32 за 1998 
година се запишува: Центар за помош на лица со мен-
тален хендикеп Порака - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Сутје-
ека" бр.43 б во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16183) 

Со решението Згф.бр.31/98 од 29.03.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд Штип под реден бр.31 за 1998 
година се запишува: Здружение на слепите л и ц а в а 
град Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Сутје-
ска" бр.43б во ШТИП, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип, Карбинци, Радовиш, 
Конче и Подареш. 

Од Основниот суд во Штип. (16184) 

Со решението Згф.бр. 13/98 од 16.04.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд Штип под реден бр. 13 од 
16.04,1999 година се запишува: Здружение на правата 
на Ромите - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Борко 
Талев“ бр.48 во Штип, а здружението ќе дејствува на 
територијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16185) 

Со решението Згф.бр.48/98 од 20.04.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд Штип под реден бр.48 за 1999 
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година се запишува Доброволно противпожарно дру-
штво - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул."Карл 
Маркс“ бр.60 - Противпожарен дом - Штип во Штип, а 
здружението ќе дејствува на територијата на Општи-
на Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16186) 

Со решението Згф.бр.28/98 од 29.03.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд Штип под реден бр.28 за 1999 
година се запишува: Меѓуопштински здружение на ин-
валиди од војната - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на- ул."Сутје-
ска" бб во Штип, а здружението ќе дејствува на тери-
торијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16187) 

Со решението Згф.бр.25/98 од 25.03.1999 година во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што 
се води при Основен суд Штип под реден бр. 25 за 1998 
година се запишува: Здружение "Друштво на ликовни 
уметници“ - Штип. 

Седиштето на здружението се наоѓа на Уметничка 
галерија Безистен во Штип, а здружението ќе дејству-
ва на територијата на Општина Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (16188) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, со решението Рег. 
ЗГ бр.201/99 од 24.05.1999 година во регистарот на 

здруженијата на граѓани и фондациите го запиша сле-
дното: се одобрува упис во Регистарот на здруженија-
та на граѓани и фондациите на здружението за соци-
јално-хуманитарна помош "Сончеви зраци“ - Скопје, 
со седиште на здружението во с.Орлаици - Скопје. Ос-
новните цели и задачи на здружението за социјално -
хуманитарна помош "Сончеви зраци“ се следните: 
прибирање на доброволни приходи во храна, лекови, 
облека, пари во денари и во странска валута; странска 
валута ќе уплаќаат државјаните на Република Маке-
донија кои се вработени во странство, со странска 
валута ќе се обезбедат стоки кои се дефицитарни во 
Република Македонија, како што се лекови и друга 

- стока, давање на социјално хуманитарна помош на со-
цијално загрозени лица, работници, деца, жени, стар-
ци и други категории на загрозени граѓани на Репу-
блика Македонија, давање помош на специјализирани 
установи за деца, старци и други специјализирано ху-
манитарни организации во Република Македонија, 
поврзување со други друштва и здруженија кои имаат 
иста цел - социјално хуманитарна работа. 

Здружението за социјално хуманитарна помош 
"Сончеви зраци“ - Скопје, ќе го претставува и застапу-
ва во правниот промет претседателот на здружението 
Бектеши Сејфула од с. Орланци - Скопје. Со денот на 
запишувањето во регистарот. Здружението за соци-
јално хуманитарна помош "Сончеви зраци“ - Скопје се 
стекнува со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (16681) 

Се запишува во регистарот на здруженијата на гра-
ѓани и фондации со решението Рег.Згф.бр.31/98 од 
29.03.1999 година - Феријален сојуз на Македонија -
Летовалиште "Младост“ - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: организирање 
на сместување за одмор и рекреација на деца, младин-
ци и останати граѓани по стандарди на меѓународниот 
хостелинг, како и преземање на други активности за 
развој на младинскиот туризам. 

Седиштетото на здружението е на ул."Васил Стефо-
ски“ бб во Охрид. 
Овластено лице за застапување на здружението с 

Илија Боев. 
Од Основниот суд во Охрид. (16771) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
252 99 од 12. V. 1999 година, го запиша следното: 

1. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани, Сојуз на фолклорннтс ансамбли на 
Македонија, со скратено име СОФАМ, со седиште во 
Скопје, со својство на правно лице од 23.02.1996 година 
се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

П. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
206, се занишува здружението на граѓани Сојуз на 
фолклорните ансамбли на Македонија, со, скратено 
име СОФАМ, со седиште во Скопје, ул. "124" бр. 1. за-
стапувало од претседателот Јордан Ангеловски кој ќе 
го претставува сојузот и Томе Димишковски - генера-
лен секретар кој ќе го застанува сојузот. 

Од Основниот Скопје I - Скопје. (16732) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З Г. бр. 
554/99 од 28.IV. 1999 година, го заниша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани, Боксерски сојуз на Македонија, со 
скратено име "БСМ", со седиште во Скопје, со својство 
на правно лице од 09.05.1985 година се во согласност со 
Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

П. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции ири Основниот суд Скопје 1 - Скопје, под Рег.бр. 
185, се запишува здружението на граѓани Боксерски 
сојуз на Македонија, со скратено име "БСМ", со 
седиште во Скопје, ул. "Св.Климент Охридски“ бб, кое 
го застапува неговиот претседател Борче Алексовски 
од Скопје. 

Од Основниот Скопје 1 - Скопје. (16734) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З Г бр 
788/99 од 13.V. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции, под Рег.бр. 210, се запишува здружението на гра-
ѓани Мајка Тереза, со скратено име Х.О. Мајка Тере-
за, во Скопје, ул. ''Чаирска“ бр. 38-а 

Лице кое с овластено да го застанува здружението е 
неговиот претседател Авдула Меметај 

II. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на организирање и собирање помош заради 
ублажување на последиците од тешката социјална по-
ложба на граѓаните, последиците од елементарни 
непогоди, обезбедување на минимум услови за егзи-
стенција преку давање на материјална и друга помош 
на загрозени семејства, организирање културни актив-
ности како и соработка со Црвен Крст на Република 
Македонија и други здруженија на граѓани и фондации 

и организации кои се во пета или сродна цел во соглас-
ност со законските норми 
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Здружението Н(1 граѓани стекнува СВОЈСТВО на правно 
лице и може да почне со работа од 13 05 1999 година 

Од Основниот Скопје I - Скопје. (16736) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решение 3 Г. бр. 
751 99 од 14.V.1999 година, го запиша следното: 

1. Во регистарoт на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 216, се занишува здружението на граѓа-
ни Бидете со нас, во Скопје, ул. "Жан Жорeс“ 127/3-17. 

Лице кое е овластено да го застанува здружението е 
неговиот претседател Илиевски Зоран од Скопје. 

И. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на помагање на деца без родителска грижа, 
поттикнување на граѓанството за помасовно учество 
во организирање на хуманитарни акции кон ќе ги по-
магаат установите од овој вид. помагање на матери-
јално загрозени лица и бездомници, хендикепирани и 
инвалидизирани и ментално заостанати деца како и со-
работка и здружување со истородни здруженија во 
земјата и странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 14.05.1999 година. 

Од Основниот Скопје I - Скопје. (16738) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
327 99 од 13. V.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани. Филмска младина на Македонија, со 
скратено име "ФММ", со седиште во Скопје, со својст-
во на правно лице од 31. 10. 1977 год. се во согласност со 

Законот за здруженија на граѓани и фондации. 
П. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-

ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
208, се запишува здружението на граѓани Филмска 
младина на Македонија, со скратено име "ФММ", со 
седиште во Скопје, ул: "Илинденска“ бб, блок 12, кое 
го застапуваат Перица Јовановски од Скопје и Блаже 
Миновски од Скопје. 

Од Основниот Скопје 1 - Скопје (16741) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решение З.Г. бр . 
230/98 од 13. V.1999 година, го запиша следното: 

I Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани. Ансамбл на народни игри и песни 
"Орце Николов-“, со скратено име Ансамбл "Орце 
Николов“, со седиште во Скопје, со својство на правно 
лице од 19.02.1985 Година се во согласност со Законот 
за здруженија на граѓани и фондации 

И Во регистарот на здруженија на граѓани н фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр 
211. сс запишува здружението на граѓани Ансамбл на 
народни игри и песни "Орце Николов“, со скратено 
име Ансамбл "Орце Николов“, со седиште во Скопје, 
ут "124" бр. 1, кое го застанува неговиот претседател 
Владе Богдановски од Скопје. 

Од Основниот Скопје 1 - Скопје. (16744) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
46 99 од 7.V. 1999 година. го запиша следното: 

1 Во регистарот на странски организации под Рег.бр 
21. се занишува подружница во Република Македонија 
па странската организација Американски комитет за 
бегалци, со седиште во Минеаполис Минесота - САД. 

Седшитето на подружницата па странската организа-
ција Американски комитет за бегалци е во Скопје. ул 
"Наум Охридски“ бр. 52-

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација Американски комитет за 
бегалци од САД во Република Македонија е г-дпн 
Мајкл Вензлер - американски државјанин. 

11 Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Американски комитет за бе-
галци во Република Македонија ќе се однесува на 
давање на хуманитарна помош со цел за помош и 
згрижување на бегалците. обезбедување на медицинс-
ка помош во лекови и медицинска заштита на бегалци-
те сместени по домаќинствата како и организирање 
на мобилни медицински тимови во соработка со Маке-
донското Министерство за здравство и другите држав-
ни агенции коп работат во камповите. 

Подружницата на странската организација Амери-
кански комитет за бегалци стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 07.05.99 год. П 
ќе трае до завршување на потребата од нејзино делу-
вање во Република Македонија. 

Од Основниот Скопје 1 - Скопје. (16746) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
515/99 од 14 V 1999 година. го запиша следното: 

1. Барањето за промена на име на Автомобилски 
клуб Мото Трејд спорт во Авто мото клуб "Мото 
Трејд спорт“ - Скопје, се уважува 

П. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Авто Мото клуб "Мото Трон 
спорт“, со скратено име АМК "Мото Трејд спорт“, со 
седиште во Скопје, со својство на правно лице од 
12.02.1996 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

III. Во регистарот на здруженија на граѓани и фон-
дации ири Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
215, се запишува здружението на граѓани /Чвто мото 
клуб "Мото Трејд спорт“, со скратено име АМК "Мото 
трејд спорт“, со седиште во Скопје, ул. "Антон Панов“ 
бб, кое го застапува неговиот претседател Драги Стан-
ковиќ од Скопје 

Од Основниот Скопје 1 - Скопје. (16747) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
735/99 од 09.IV. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани. Друштво за заштита на животните 
"Срна“, со седиште во Скопје, со својство на правно 
лице од 19.04.1991 год се во согласност со Законот за 
здруженија на граѓани и фондации 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции ири Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
150, се запишува здружението на граѓани Друштво за 
заштита на животните "Срна“, со седиште во Скопје. 

ул. "Илинденска“ бб, барака 16. кое го застанува Него-
виот претседател Марија Трајанова од Скопје 

Од Основниот Скопје I - Скопје. (16748) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решение З.Г. бр. 
284'99 од 14 V 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани, Организација на жените на Скопје, 
со скратено име ОЖС. со седиште во Скопје, со својст-
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во на правно лице од 23.02.1996 година се во соглас-
ност со Законот за здруженија иа граѓани и фондации. 

П. Во регистарот на здруженија на граниш и фонда-
ции при Основниот суд Скопје 1 - Скопје, под Рег.бр. 
214. се занишува здружението на граѓани Организаци-
ја на жените на Скопје, со скратено име "ОЖС". со 
седиште во Скопје, ул. "Васил Ѓоргов“ бб, барака бр. 7, 
кое го застапува неговиот претседател г-ѓа Аница Пу-
ниноска од Скопје. 

Од Основниот Скопје I - Скопје. (16749) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
253 98 од 13.V. 1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани, Друштво на фармацевтски технича-
ри на Република Македонија, со седиште во Скопје, со 
својство на правно лице од 02.12.1995 год. се во соглас-
ност со законот за здруженија на граѓани и фондации. 

П. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
200. се запишува здружението иа граѓани Друштво на 
фармацевтските техничари иа Република Македонија, 
со седиште во Скопје, ул. "Вељко Влаховиќ“ бр. 23/6, 
кое го застапува неговиот претседател Усеин Сабрија. 

Од Основниот Скопје 1 - Скопје. (16750) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 3,Г. бр. 
626 99 од 14.V.1999 година, го запиша следното: 

1. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани, Спортско друштво "Вардар“ Куглар-
ски клуб - Скопје, со скратено име КК "Вардар ', со 
седиште во Скопје, со двојство на правно лице од 
04.12.1974 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 
213, се запишува здружението на граѓани Спортско 
друштво "Вардар“ Кугларски клуб - Скопје, со скрате-
но име КК "Вардар“, со седиште во Скопје, ул. "Кеј 13 
Ноември“ кула I бб, кос го застапува неговиот прет-
седател Александар Атанасовски од Скопје. 

Од Основниот Скопје 1 - Скопје. (16751) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр 
781 99 од 12.V.1999 година, го запиша следното. 

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации под Рег.бр. 203. се запишува здружението на 
граѓани Хуманитарно здружение "Дарежлива рака“ во 
Скопје, ул. "11 Октомври“ број 16/10. 

Лице кое е овластено да ги застапува здружението е 
Коста Караманов од Скопје. 

П. Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развивање на хуманитарната свест кај 
своето членство, давање помош на незгрижени и на-
пуштени деца. создавање на услови за сместува и.е и 
одгледување на деца. создавање на услови за смес-
тување и одгледување на деца без родители, пружање 
медицинска помош на напуштени деца, организирање 
акции за собирање на хуманитарна помош, развивање 
нови проекти во членството на здружението, работа 
со социјални случаи и отварање на социјални установи 
како што се: јавна кујна, дом за сираци и соработка со 

с л и ч н и здруженија, клубови и друштва, зачленување 
во сојуз или други видови на организирање со иста или 
сродна цел во земјата и странство. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 12.04.1999 година. 

Од Основниот Скопје 1 - Скопје. (16752) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
373/99 од 12.V.1999 година, го заниша следното. 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани. Клуб на пријатели на 2 ЦВ 
(Цитроен-Спачек) - Скопје, со седиште во Скопје, со 
својство па правно лице од 23.03.1998 година се во со-
гласност со Законот за здруженија на граѓани и фон-
дации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје 1 - Скопје, под Рег.бр. 
207, се запишува здружението на граѓани Клуб па при-
јатели на 2 ЦВ (Цитроен-Спачек) - Скопје, со седиште 
во Скопје, ул. "69" бр. 6-а, кос го застанува неговиот 
претседател Љупчо Поповски од Скоије 

Од Основниот Скопје 1 - Скопје. (16754) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решение З.Г. бр. 
348 99 од 24.111.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани, Авто Мото клуб "Бомак Ситроен“, 
со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 

21.02.1995 година се во согласност со Законот 
за здруженија на граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под 
Рег.бр. 99. се запишува здружението на граѓани Авто 
мото клуб "Бомак С т р о е н Спорт“ со седиште во 
Скопје, ул. "Вељко Влаховиќ“ бр. 6 кое го застапува 
неговиот претседател Боби Спирковски. 

Од Основниот Скопје 1 - Скопје. (16755) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр 
349/99 од 24.111.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани, "Киванис - Клуб“, со седиште во 
Скопје, со својство на правно лице од 06.05.1997 година 
се во согласнот со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

II. Во регистарот на здруженија па граѓани и фонда-
ции при О С Н О В Н И О Т суд Скопје I - Скопје, под Рсг бр 
100. се запишува здружението па граѓани "Киванис -
Клуб“, со седиште во Скопје, ул. "Димитрие Чуповски“ 
бр. 6. кое го застапува неговиот претседател Кирил 
Доревски. 1 

Од Основниот Скопје I - Скопје (16"56) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 3 Г бр 
405 99 од II V. 1999 година, го запиша следното. 

I. Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на !раѓаш!. Хелсиншки комитет за човекови 
права на Република Македонија, со седиште во Скопје. 
со својство на правно лице од 23.11.1994 год се во 
согласност со Законот за здруженија на граѓани и фон-
дации 
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II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции ири Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег.бр. 

201. се запишува здружението на граѓани Хелсиншки 
комитет за човекови права на Република Македонија, 
со седиште во Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин“ 
бр. 18-1-6. кое го застапува неговиот претседател Мето 
Јовановски од Скопје. 

Од Основниот Скопје I - Скопје. (16757) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решение З.Г. бр. 
7-02 99 од 12.V.1999 година, го запиша следното: 

I. Се утврдува дека програмата н статутот на здруже-
нието на граѓани. Карате клуб "Самурај“, со седиште 
во Скопје, со својство на правно лице од 07.06.1994 
година се во согласност со Законот за здруженија на 
граѓани и фондации. 

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. .бр. 
205, се занишува здружение го на граѓани Карате клуб 
"Самурај“, со седиште во Скопје, ул. "Цветан Димов“ 
бр. 49/89 кое го застапува неговиот претседател 
дипл.ел.инж. Коста Николовски од Скопје. 

Од Основниот Скопје I - Скопје. % (16758) 

Основниот суд Скопје 1 - Скопје, со решение З.Г. бр. 
324 99 од 18. III.1999 година, го запиша следното: 

I Се утврдува дека програмата и статутот на здруже-
нието на граѓани Здружение на хендикепирани лица 

"МС - Здружение“, со скратено име "МС - Здружение“, 
со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 
27.02.1998 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

П. Во регистарот па здруженија на граѓани и фонда-
ции ири Основниот суд Скопје 1 - Скопје, под Рег.бр. 
90, се запишува здружението на граѓани Здружение на 
хендикепирани лица "МС - Здружение“, со скратено 
име "МС - Здружение“, со седиште во Скопје, ул. ''Ко-
зара“ бр. 6Х/5. кое го застапува неговиот претседател 
дипл.хем. Ристо Андов од Скопје 

Од Основниот Скопје 1 - Скопје (16759) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
773 99 од 11..V.1999 година, го запиша следното: 

1. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег.бр. 202. се запишува здружението на граѓа-
ни Хуманитарна организација "Класје и добрина“, во 
Скопје, ул "Самоилова'' бр. 112. 

Лице кос с овластено да го застапува здружението е 
неговиот претседател Идризи Кадри 

1! Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развивање на хуманитарната свест кај 
своето членство, давање на материјална п друга по-
мош на загрозени семејства, собирање на разни видови 
на хуманитарна помош и доброволни прилози, органи-
зирање на медицинска помош на напуштени деца. мла-
динци. изнемоштени стари лица. како п соработка со 
слични здруженија, клубови, друштва и организации 
на наши иселеници. 

Здружението на граѓани стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 11 05.1999 година 

Од Основниот Скопје 1 - Скопје. (16760) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
467 99 од 12.V.1999 година, го заниша следното: -

I. Барањето за промена на име на Сојузот на друшт-
вата на сметководители, фифансисти и ревизори на 
Град Скопје во Сојуз на здруженија на сметководи-
тели. финансисти и ревизори на Град Скопје, се 
уважува. 

П. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Сојуз на здруженија на сметко-
водители, финансиски и ревизори на Град Скопје, со 
седиште во Скопје, со својство на правно лице од 
04.05.1972 год., се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

111. Во регистарот на здруженија на граѓани и 
фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под 
Рег.бр. 204. се зашилува здружението на граѓани Сојуз 
на здруженијата на сметководители, финансисти и 
ревизори на Град Скопје, со седиште во Скопје, ул. 
"Црвена Општина“ бб. кое го застапува неговиот 
претседател Ѓорѓевиќ Младен Томислав од Скопје. 

Од Основниот Скопје 1 - Скопје (16761) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение З.Г. бр. 
12/98 и З.Г.бр. 19.98 од 01.11.1999 година, го запиша 
следното. 

I. Барањето за усогласување на програмата и стату-
тот со Законот за здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Скопје I - Скопје, на предлагачот 
Здружение на граѓани Поречки средби, со седиште во 
Скопје, чиј застапник е Југослав Миновски, се одбива 
како неосновано. 

П. Барањето за услогласување на програмата и ста-
тутот со Законот за здруженија на граѓани п фондации 
и запишување во регистарот на здруженија на граѓани 
и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, на 
противникот Здружение на граѓани Поречки средби 
чиј застапник е Мирко Симоновски, се уважува. 

ЈП. Се утврдува дека програмата и статутот на здру-
жението на граѓани Поречки средби, со седиште во 
Скопје, со својство на правно лице од 17.05.1993 год. се 
во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

IV. Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рсг.бр. 
181, се запишува здружението на граѓани Поречки 
средби, со седиште во Скопје, ул "Волгоградска“ бр. 
17 5-3, кос го застапува неговиот претседател Мирко 
Симоноски 

Од Основниот Скопје I - Скопје (16762) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С О . 
бр. 50 99 од 17.IV. 1999 година, го запиша следното-

I Во регистарот на странски организации под Рег.бр 
26. се запишува подружницата во Република Македо-
нија на странската организација Здружение за помош 
на бегалци, со седиште во Токио - Јапонија 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Здружение за помош на бегалци е во Скопје, ул. 
"Народен фронт“ ТЦ Беверли Хилс. број 19-а. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација Здружение за помош на 
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бегалци од Јапонија во Република Македонија е Таќе-
да Кацушико, државјанин па Јапонија. 

II. Работата и активностите на странската организа-
ција Здружение за помош на бегалци во Република 
Македонија ќе се однесува на собирање податоци во 
врска со предметот на бегалците и истражување, итно 
помагање на бегалците со организирано прифаќање од 
СР Германија, транспорт во внатрешноста на Републи-
ка Македонија, Албанија, Бугарија, Грција, снабдува-
ње со лекови, облека, ќебиња; средства за лична хи-
гиена, медицинска опрема како и помагање за враќање 
во СР Југославија на бегалците. 

Подружницата на странската организација Здруже-
ние за помош на бегалци стекнува својство на правно 
лице и може да започне со работа од 17.05.1999 година 
и ќе трае до завршувањето на потребата на нејзиното 
делување во Република Македонија 

Од Основниот Скопје I - Скопје. (16763) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С О . бр. 
51/99 од 12.V.1999 година, го заниша следното: 

I. Во регистарот на странски организации под Рег.бр 
25, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација К.Р.И.К. - Регионален 
центар за интервенција и соработка ОЛНУС. со 
седиште во Реџо Калабрија од Италија. 

Седшитето на подружницата на странската организа-
ција К.Р.И.К - Регионален центар за интервенција н 
соработка ОНЛУС е во Скопје, УЛ. "Луј Пастер“ број 
49 

Лице кое е овластено да ја застанува подружницата 
на странската организација К.Р.И.К. - Регионален 
центар за интервенција и соработка ОНЛУС од Ита-
лија во Република Македонија е Валентина Полпцер -
државјанин на Италија. 

II. Работата и активностите на странската организа-
ција К.Р.И.К. - Регионален центар за интервенција и 
соработка ОНЛУС во Република Македонија ќе се 
однесува на давање помош на социјални случаи, деца 
сирачиња, стари лица, жени, дистрибуција на пре-
хранбени артикли, вршење на активности од информа-
тивен и формативен карактер како што се семинари, 
кампањи за зависност од токсични средства, насилство 
па жените и децата како и реализирање на програми 
за развој на социо-санптарната област, промоција на 
мултикултурноста и екологијата во Македонија 

Подружницата на странската организација К.Р.И.К -
Регионален центар за интервенција и соработка 
ОЛНУС стекнува својство на правно лице и може да 
започне со работа од 12.05.1999 год и ќе трае до 
завршување на потребата од нејзиното делување во 
Република Македонија. | 

Од Основниот Скопје I - Скопје. (16764) 

Основниот-суд Скопје I - Скопје, со решение С.О. бр. 
41 99 од 11. V. 1999 година, го запиша следното 

1. Во регистарот па странски организации под Рег.бр. 
23, се запишува подружница во Република Македонија 

на странската организација Детска Планина со седиш-
те во Штудгард - СР Германија 

Седиштето на подружницата Детска планина е во 
Скопје, ул "Људвиг Гај“ број 4. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на Детска Планина од СР Германија во Република Ма-

кедонија е г-дин Ханс Вишхаузен - државјанин на СР 
Германија. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Детска Планина во Републи-
ка Македонија ќе се однесува на давање на хуманитар-
на помош за згрижување на бегалците, обезбедување 
на медицинска заштита, развивање и поддршка на дис-
трибуција на лекови за бегалците, помош на 
УНИЦЕФ во остварување на програмата на имуни-
зација. 

Подружницата на странската организација стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 11.05.1999 година. 

Од Основниот Скопје I - Скопје. (16765) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С О. бр. 
33/99 од 06 V. 1999 година, го запиша следното: 

I. Во регистарот на странски организации под Рег.бр. 
20. се занишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Организација за меѓуна-
родна помош и развој со седиште во Вашингтон -
САД. 

Седшитето на подружницата на странската организа-
ција Организација за меѓународна помош и развој од 
САД во Република Македонија е г-дин Роберт Милчев. 
- македонски државјанин. 

П Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Организација за меѓународна 
помош и развој во Република Македонија ќе се одне-
сува на давање помош во храна на бегалците. 
луѓе внатре во земјата, невработените, постарите, пен-
зионерите и децата, доставување на медицинска и 
фармацевтска опрема во лекови, облека и ќебиња што 
се доставува до крајните одредишта во Македонија до-
пирани од Американски корпорации за лекови и меди-
цинска опрема потребни за задоволување на основ-
ните потреби на неодамнешниот прилив на бегалци. 

Подружницата на странската организација Органи-
зација за меѓународна помош и развој стекнува свој-
ство на правно лице и може да започне со работа од 
06 05.1999 година и ќе трае до завршување на потре-
бата од нејзино делување во Република Македонија. 

Од Основниот Скопје I - Скопје. (16766) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О бр. 
38 99 од 11 V. 1999 година, го запиша следното. 

I. Во регистарот на странски организации под Рег.бр. 
24. се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Дански совет за бегалци со 
седиште во Копенхаген - Кралство Данска. 

Седиштето на подружницата на Дански совет за бе-
галци е во Скопје, ул "Дренак“ бб. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата 
на странската организација Дански совет за бе1алцн од 
Кралство Данска во Република Македонија е г-дпн 
Стив Маркер Хансен - државјанин на Кралство 
Данска. 

П Работата и активностите на подружницата па 
странската организација во Република Македонија ќе 
се однесува на помагање на бегалците за нивна ре-
интеграција и нивно враќање во татковината, соз-
давање помош за бегалците како и обезбедување усо-
гласување помеѓу националните и меѓународните 
организации кои се бават со прашањата на бегалците 
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Подружницата на странската организација стекнува 
својство на правно лице и може да започне со работа 
од 11.05.1999 година. 

Од Основниот Скопје I - Скопје. (16767) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О. бр. 
57 99 од 18 V. 1999 година, го запиша следното-

I. Во регистарот на странски организации под Пег.бр. 
27, се запишува подружница во Република Македонија 
на странската организација Хендикеп Интернационал, 
со седиште во Лион - Република Франција. 

Седшитето на подружницата на странската организа-
ција Хендикеп Интернационал е во Скопје во ГТЦ 
Мавровка Ламела Ц кат IV канцеларија бр 6 и 7. 

Лице кое с овластено да ја застанува подружницата 
на странската организација Хендикеп Интернационал 
од Франција во Република Македонија е г-дин Оливие 
Франсоа - француски државјанин. 

II. Работата и активностите на подружницата на 
странската организација Хендикеп Интернационал во 
Рспублнка Македонија ќе се однесува на поддржување 
на најранливите бегалци од Косово во Рспублнка 
Македонија вклучувајќи ги инвалидите, локална соли-
дарност кои овие лица, пружање помош на македон-
ските фамилии н општинските центри кои ги згрижу-
ваат овие бегалци како и инплементпрање долго-
трајни проекти за развој на најранливиот сегмент на 
локалната популација во Македонија. 

Подружницата на странската организација Хендикеп 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение С.О. бр. 
49 99 од 18.V. 1999 година, го запиша следното-

I Во регистарот на странски организации под Рег.бр. 
28, се запишува подружница во Република Македонија 
па странската организација Меѓународен медицински 
корпус , со седиште во Лос Анџелес - САД 

Седиштето на подружницата на странската организа-
ција Меѓународен медицински корпус е во Скопје, ул. 
"Иво Лола Рибар“ бр. 74/II стан 16. 

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата и 
странската организација Меѓународен медицински 
корпус од САД во Република Македонија е г-дин Деј-
вид Вигтвик - државјанин на САД. 

II Работата и активностите на подружницата на 
странската организација меѓународен медицински 
корпус во Република Македонија ќе се однесува на 
формирање на мобилни здравствени клиники, снабду-
вање со лекови на македонските здравствени установи, 
пружање техничка помош, тренинг за професионал-
ците од здравството и поддржување и ширење со ра-
бота од 18 05.1999 година и ќе трае до завршување на 
потребата од нејзиното делување во Република 
Македонија 

Од Основниот Скопје I - Скопје 116770) 

Се запишува во регистарот на здруженијата на гра-
ѓани и фондации со решението Рег.Згф.бр.25/99 од 
14.05,1999 година - Фудбалски клуб "Бигор“ од с.Сла-
тино. 

Здружението на граѓани има за цел р а з в о ј и унапре-
дување на фудбалскиот спорт во сите категории, со 
посебен статус према најмладата популација, создава-
ње материјални и други услови за развој на фудбал-
скиот спорт. 

Седиштетото на здружението е во с.Слатино, каде и 
дејствува. 

Овластено лице за застапување на здружението е: 
Мите Костески и Љупчо Климоски. 

Од Основниот суд во Охрид. (16772) 

Основниот суд Скопје П - Скопје со' решението Реп 
Зг.бр.12/99 од 28.04.1999 година во регистарот на здру-
женијата на граѓани и фондациите го запиша след-
ното: се одобрува упис во регистарот на здруженијата 
на граѓани и фондациите на Спортското друштво 
"Младинец“, н.Драчево-Скопје со седиште на ул."Ди-
митрија Чуповски“ бр.5, н.Драчево-Скопје и дејствува-
ње на подрачјето на град Скопје. 

Основните цели и задачи на Спортското друштво 
"Младинец“ од н.Драчево - Скопје со следните: развој 
на спортот на целина, создавање на услови за што по-
голем опфат на граѓаните, а особено пионерите, учи-
лишната и студентската младина во спортот, работа 
на постојан развој на спортската активност врз прин-. 
ципите на аматеризмот, масовноста, врвниот спорт, 
обезбедување на основни претпоставки за нормално 
работење на спортските клубови, според можностите 
како што се општествени простории, спортски објек-

ти и терени, реквизити, спортска опрема и друго, со-
работка со средствата за јавно информирале и запо-
знавање со целите и задачите на друштвото, заедни-
чки настап пред надлежните органи во поглед на фи-
нансиските потреби и при определени просторни ре-
шенија за изградба на спортски објекти и терени, фор-
мирање заедничка стручна служба, за административ-
ни, технички и други помошни работи, развивање на 
спортските односи со спортските организации од гра-
дот и Републиката, водење грижа за доделување на 
општествени признанија, награди и пофалби, како и 
други видови на стимулирање на спортистите, спорт-
ските и стручните работници и екипите на здружени-
јата на граѓани - спортски клубови, вршење и на други 
работи кои се од заеднички интерес на спорските клу-
бови и друштвото, а кои се регулирани со закон, дого-
вори и други нормативни акти во друштвото. 

Спортското друштво "Младинец“ н.Драчево - Скопје 
ќе го преставува и застапува во правниот промет и 
спрема трети лица Зоран- Ѓорчевски, претседател на 
друштвото. 

Со денот на запишувањето во регистарот, Спортско-
то друштво "Младинец“, н.Драчево, Скопје се стекну-
ва со својство на правно лице. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (16903) 

Се запишува во регистарот на здруженијата на гра-
ѓани и фондации со решение Рег.Згф.брЛ6/99 од 
14.05.1999 година Здружение на граѓани од областа на 
модата и манекенството "Моделс“ од Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел: организирање и 
собирање на младите луѓе со цел за нивна едукација и 
запознавање со тајните на модата и манекенското, 
организирање на детски музички фестивал "Распеано 
Рибарче“, курсеви по манекенство, модни ревии, како 
и преземање на други активности. 

же да започне со работа од 18.05.1999 год. и ќе трае до 
завршување на потребата од нејзино делување во 
Република Македонија. 

Од Основниот Скопје I - Скопје. (16769) 
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Седиштето на здружението е во Домот на културата 
"Григор Прличев“ во Охрид каде и дејствува. 

Овластени лица за застапување на здружението се 
Зоран Стрезовски и Анета Савеска. 

Од Основниот суд во Охрид. (16773) 

Се запишува во судскиот регистар на здруженија на 
граѓани и фондации под реден бр.14 за 1998 година 
Здружението на самохрани родители "Надеж“ - Коча-
ни, кое е основано заради вршење на дејности и акти-
вности со цел за развивање и заштита на самохраните 
родители, решавање на егзистенцијалните прашања 
на самохраните родители, организирано дејствување 
за унапредување на општата заштита на самохраните 
родители и нивните права на ниво на Република, како 
и други активности кои што ќе одат во прилог на 
Здружението. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Оп-
штина Кочани, а неговото седиште е во Кочани, на ул. 
"4-та Македонска бригада“ бр. 52. 

Од Основниот суд во Кочани. (16774) 
Се врши исправка на решението Рег.Згф.бр.2/99 го-

дина од 16.02.1999 година на Основниот суд Охрид, на 
Автомото друштвото "Охрид“ - Охрид, објавено во 
"Службен весник на РМ“ бр. 15/99, во делот под став 5 
наместо зборовите: "овластено лице за застапување и 
претставување на здружението е Благоја Речкоски“, 
треба да стои текстот: "Овластено лице за застапува-
ње и претставување на здружението е Љубомир Сто-
јаноски“. 

С Т Е Ч А Ј Н И П О С Т А П К И 
Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со ре-

шение на овој суд Ст.бр.636/96 од 09.12.1996 год. пове-
де претходна постапка за утврдување на при-чините за 
отворање стечајна постапка над должникот ПТП "Са-
хара Трејд“ од Скопје, ул."Банско“ бр.1/6. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, су-
дија при овој суд. 

За привремен стечаен управник е одреден Радосав 
Кипровски од Скопје, ул."АСНОМ" бр.8/3-36. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ“ 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите спрема стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 22.06.1999 година во 9,15 часот, во 
барака 4, соба број 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (16408) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр.114/99 
од 18.05.1999 година над Претпријатието за производ-
ство, услуги и трговија на големо и мало "Екстра 
Аби“ увоз-извоз - ПО Битола, ул."Партизанска“ бр. 
63/24, со дејност трговија на мало, жиро сметка 40300-
601-80102 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, 
не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (16438) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр.84'99 
од 11.05.1999 година над Приватното претпријатие за 
трговија на големо и мало, увоз извоз, со ПО "Дојко“ 
од с.Јанковец - Ресен, со дејност трговија на мало, жи-
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ро сметка бр.40310-601-18639 при ЗПП - Битола, отво-
ри стечајна постапка, не ја спроведе н ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. . (15925) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр.90/99 
од 13.05.1999 година, над ПП "Лавчански пат“ од Би-
тола, ул."Лавчански пат“ бр. 9-а, дејност трговија, со 
жиро сметка 40300-601-18124 при ЗПП Филијала - Би-
тола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (15927) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр.239/98 
од 13.05.1999 година, над ДОО "Милорд“ од Битола, 
ул."Пожаревачка" бр.52, дејност трговија, со жиро 
сметка 40300-601-31936 при З П П Филијала - Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклу-
чи. 

Од Основниот суд во Битола. (15929) 

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр.91/99 
од 12.05.1999 година, над Приватното претпријатие за 
трговија на големо и мало и фризерски услуги "Аца“ 
од Битола, ул."Атанас Трпчевски - Тасе“ брЛЗ, со деј-
ност услужна, со жиро сметка 40300-601-65048 при 
ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спро-
веде и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (15926) 

Основниот суд во Струга, со решението Ст.бр.23/99 
од 11.05.1999 година према ПП"Проминент" од Струга 
поведе претходна постапка со цел да се утврдат при-
чините за отворање на стечајна постапка. 

За стечаен судија се одредува Мими Нанушеска, су-
дија во Основниот суд во Струга. 

За привремен стечаен управник се именува Кире Ми-
ланоски од Струга, ул ."Димче Ковачески“ бр.7. 

Рочиште за изјаснување по предлогот за отворање 
на стечајна постапка се закажува за 08.06.1999 година 
во 10,30 часот во Основниот суд во Струга. 

Се повикуваат должниковите должници без одлага-
ње да ги исплатат своите обврски кон должникот. 

Објавата е истакната на Огласната табла во судот 
на ден 11.05.1999 година. 

Од Основниот суд во Струга. (15930) 

Основниот суд во Охрид објавува дека со решение-
то Ст.бр.3/99 од 09.04.1999 година е отворена стечајна 
постапка над должникот Општествено претпријатие 
за вработување на инвалиди со ц.о. "Напредок“-
Охрид, ул ."Живко Чинго“ бр.43 во Охрид со предмет 
на работа вршење на стаклорезачки и други услуги, 
бр. на жиро сметка 41000-603-2832 што се води во 
З И П Филијала во Охрид. 

Стечајната постапка над должникот е отворена на 
ден 09.04.1999 година во 13,10 часот. 

За стечаен судија е определен судијата Зоран 
Ковачески. 

За стечаен управник на должникот е определен до-
сегашниот привремен стечаен управник Лекоски Ле-
ко, дипл.ек. од Охрид, ул."Дебарца" бр.11, тел.37-656. 

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од 
истакнување на огласот за отворање на стечајна пос-
тапка на стечајниот управник да му ги пријават своите 
побарувања. 

Се закажува рочиште за собирот на доверителите на 
кое ќе се испитуваат и утврдуваат пријавените поба-
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рувања (испитно рочиште) за ден 30.06.1999 година со 
почеток во 11,30 часот, во просториите на Основниот 
суд во Охрид. 

Се повикуваат должниковите должници своите об-
врски да не ги исполнуваат директно на должникот 
туку на стечајниот управник за стечајниот должник и 
своите долгови да ги намират без одлагање. 

Огласот се истакнува на огласната табла на судот 
на ден 09.04.1999 година во 13,10 часот. 

Од Основниот суд во Охрид. (16242) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под бр. Сг.бр. 57/99 од 13.05.1999 година е 
отворена стечајна постапка над должникот Т П “Пла-
вечка Река“ од Струмица, но с одлучено истата да не 
се спроведува поради немање имот на должникот и 
истата се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по об-
јавувањето на решението во "Службен весник на РМ“. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (16244) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решенија-
та подолу наведени заклучена с стечајната постапка 
спрема следните стечајни должници: со решението 
Ст.бр.34/97 од 19.04.1999 година спрема П Т П "Непро“ 
од Тетово, со решението Ст.бр.59/97 од 19.04.1999 го-
дина спрема ТП "Фруктал“ од Тетово, со решението, 
Ст.бр.87/97 од 19.04.1999 година спрема П Т У Т "Гло-
бус“ од Тетово, со решението Ст.бр.242/98 од 6.05.1999 
година спрема ТП "Дубрава Комерц“ од с. Брвеница и 
со решението Ст.бр.305/98 од 10.05.1999 година спрема 
ДОО "Кекец“ од Тетово. 

Против решенијата дозволена е жалба во рок од 15 
Дена по објавувањето преку Основниот суд во Тетово 
до Апелациониот суд во Скопје. 

По правосилноста на решенијата, стечајните долж-
мици да се бришат од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

ОД Основниот суд во Тетово. (16246) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решени-
јата подолу наведени заклучена е стечајната постапка 
спрема следните стечајни должници: со решението 
Ст.бр.214/97 од 08.04,1999 година спрема У П "Шпенд“ 
од Тетово, со решението Ст.бр. 180/97 од 10.05.1999 го-
дина спрема ПГПИТУ "Архинг Простор“ од Тетово, 
со решението Ст.бр.266'97 од 20.04.1999 година спрема 
С З "Вотра“ од Тетово, со решението Ст.бр.88/98 од 
21.04.1999 година спрема ПТУ П "Багдал Тскс-АГ" од 

с.Непроштено и со решението Ст.бр.340/97 од 06.05. 
1999 година спрема ПТУ П "Лули Комерц“ од с.Бого-
виње. 

По правосилноста на решенијата, стечајните долж-
ници да се бришат од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Тетово. (16249) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
на овој суд Сг.бр.191/98 од 22.04.1998 год. поведе прет-
ходна постапка за утврдување на причините за отво-
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рање стечајна постапка над должникот ПИТУ "Мега 
Текс“ од Скопје, ул "Караорман" бр.20. 

За стечаен судија с одреден Никола Ристоски, судија 
при овој суд. 

За привремен стечаен управник е одреден Етем Исе-
ни од с.Горно Седларце. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ“ 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите спрема стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 22.06.1999 година во 9,30 часот, во ба- 4 

рака 4, соба број 5 при овој суд. 
Од Основниот суд во Тетово. (16250) 

Основниот суд во Кичево, со решението Ст. бр. 37/99 
од 28.05.1999 година поведува претходна постапка на 
постапка за утврдување на причини за отворање на 
стечајна постапка на должникот Дрвна индустрија 
Копачка Д О О Кичево од Кичево. 

За стечаен судија е определен Миле Анѓелески, 
судија во Основниот суд во Кичево. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по 
предлогот за отворање на стечајна постапка за ден 
18.06.1999 година со почеток во 10 часот во Основниот 
суд во Кичево. 

Се определуваат привремени мерки за обезбеду-
вање и за привремен стечаен управник се определува 
лице до Целе Маркоски со стално место на живеење 
во с. Другово- Кичево. 

Од Основниот суд во Кичево. (17445) 

Основниот суд Скопје П - Скопје, објавува дека со 
решението Сг.бр.805/98 од 13.04.1999 година отворена 
с стечајна постапка над должникот Претпријатие за 
трговија, производство и услуги “Ахил-99“ увоз-извоз 
Д О О - Скопје, ул.“Тодор Чангов“ бр.3/5 и со жиро 
сметка 40100-601-382669. 

Стечајната постапка не се спроведува. 
Се заклучува стечајната постапка над должникот 

Претпријатие за трговија, производство и услуги 
"Ахил-99" увоз-извоз ДОО- Скопје,ул."Тодор Чангов“ 
бр.3/5 и жиро сметка 40100-601-382669. 

По правосилноста на ова решение стечајниот долж-
ник да се брише од регистарот на претпријатија при 
Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (16904) 

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со реше-
нието Сг.бр.54/96 над стечајниот должник ПП “Ши-
мов“ од Богданци е заклучена стечајната постапка. 

П о правосилноста на решението, претпријатието ќе 
се избрише од регистарот на претпријатијата, што се 
води при Основниот суд Скопје I - Скопје. 

Од Основниот суд во Гевгелија. (14541) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.85/99 
од 12.05.1999 година над Приватното претпријатие за 
угостителство, туризам и трговија Т р и бисери“ од 
Битола со П О ул."Мукос“ бр Л 26, жиро т е т к а бр. 
40300-601-41495 при З П П Битола, отвори стечајна по-
стапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (17152) 

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 



Стр. 1 8 6 4 - Б р . 33 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 2 јуни 1999 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.110/99 
од 19.05.4999 година над ПП "Пепе“ од Битола ул."Ел-
пида Караманди“ бр.8, дејност услуга, жиро сметка бр. 
40300-601-9485 при ЗПП Битола, отвори стечајна по-
стапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (17153) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр.96/99 
од 17.05.1999 година над П П "Манес“ од Битола ул. 
"ЈНА“ бр.3/2/11,дејност трговија, со жиро сметка 
40300-601-86473 при З П П Битола, отвори стечајна 
постапка, не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (17154) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст.бр.42/99 од 20.05.1999 година е от-
ворена стечајна постапка над Трговец поединец "Ружа 
Благој Виткова“ од Струмица, но е одлучено истата да 
не се спроведува поради немање имот на должникот и 
истата се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по 
објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ“. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (17155) 

Основниот суд во Охрид објавува дека со решението 
Ст.бр.115/98 од 18.05.1999 година спрема должникот 

УТП "Шабани Травел“ од Охрид се отвори стечајна 
постапка, но истата не се спроведува туку се заклу-
чува. 

Од Основниот суд во Охрид. (17167) 

Со решение на Основниот суд во Охрид Ст.бр.535/97 
од 11.05.1999 година е одобрено заклученото присилно 
порамнување помеѓу должникот ПП "Контра“ од Ох-
рид со неговите доверители со исплата на долгот во 
целост во рок од 6 месеци од денот на склученото 
присилно порманување. 

Заклученото присилно порамнување има правно деј-
ство и према доверителите кои не учествувале во по-
стапката. Се запира стечајната постапка према долж-
никот ПП "Контра“ од Охрид, со што престануваат 
правните последици од отворањето на стечајната по-
стапка. 

Од Основниот суд во Охрид. (17168) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст.бр.54/99 од 20.05.1999 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ТП "Мико 
Комерц“ од Струмица, но е одлучено истата да не се 
спроведува поради немање имот и истата се заклучу-
ва. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по 
објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ“. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (17169) 

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд 
во Струмица под Ст. бр.72/99 од 20.05.1999 година е от-
ворена стечајна постапка над должникот ПТУТ "Цен-
трокомерц“ од Струмица, но поради немање имот с 
одлучено стечајната постапка да не се спроведува и 
истата се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Струмица 
до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по 
објавувањето на решението во "Службен весник на 
РМ“. 

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

Од Основниот суд во Струмица. (17170) 

Л И К В И Д А Ц И И 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.373/99 од 08.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, туризам, маркетинг и по-
средување "Митра“ ц.о. експорт-импорт од Скопје 
бул."Јане Сандански“ бр.112-3-11 од Скопје, со жиро 
сметка 40100-601-230526. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Петров, 
ул."Симеон Каракиров“ бр.4/5 и тел.426-920. \ 

Се повикуваат доверителите на должникот да4 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. (17201) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.368/99 од 30.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за услуги, промет на големо и мало и 
посредување "Монтимпекс“ д.о.о. експорт-импорт од 
Скопје, ул."Иво Рибар Лола“ бр.149/Ш/лд 12 од Скоп-
је, со жиро сметка 40120-601-358556. 

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. (17199) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.406/99 од 23.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "Нуман-Комерц“ експорт-импорт д.о.о. 
од Скопје ул."7 Јули“ бр.3 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-154949. 
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За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, ул."Ленинска" бр.63/1-7 и тел.132-289. 

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. (17193) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.435/99 од 26.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, услуги и трговија на 
големо и мало, увоз-извоз "Мали“ ц.о. од Скопје ул. 
"Козле“ бр.137 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-
350932. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, ул."Ленинова“ бр.63/2-7 и тел. 132-289. 

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. (17194) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.315/99 од 22.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "Кеј Багат 2" д.о. извоз-увоз 
д.о.о. од Скопје ул."4Сеј 13 Ноември“ бб од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-365893. 

За ликвидатор се определува лицето Младен Петров, 
ул."Симеон Ковракиров“ бр.4/5 и тел.426-920. 

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. (17202) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.464/99 од 22.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија, транспорт, 
угостителство, туризам "Ихлас-Голд“ експорт-импорт 
д.о.о. од Скопје ул."Н.Фронт" бр.5/3-73 од Скопје, со 
жиро сметка 40100-601-285570. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул."Ј.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. (17197) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.366/99 од 29.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија на големо и мало "Оцедови“ 
д.о.о. експорт-импорт од Велес ул."Д.Влахов" бр.38 од 
Велес, со жиро сметка-41600-601-463 74. 

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров, 
бул."Ј. Сан дански“ 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. (17196), 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.572/99 од 07.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за градежништво, инженеринг и трговија 

"Изомак“ д.о.о. од Скопје ул."Кузман Јосифовски 
Питу“ бр.19 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
374959. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божино-
вски, ул."Ленинова'' бр.63-2-7 и тел Л 32-289. 

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. (17192) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.436/99 од 29.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот Тр-
говско претпријатие "Ди-Мар" извоз-увоз д.о.о. од 
Скопје ул."Михаил и Ефтихиј“ бр.24 од Скопје, со жи-
ро сметка 40100-601-147937. 

За ликвидатор се определува лицето Георги Божи-
новски, ул."Ленинова" бр.63'2-7 и тел.132-289. 

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. (17191) 



Стр. 1 8 6 6 - Б р . 33 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 2 јуни 1999 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.695'99 од 19.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало “Бони М" 
извоз-увоз д.о.о. од Скопје ул ."Центар за снабдување 
објект П локал 4 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
72268. 

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

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (17198) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.664/99 од 21.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, промет и услуги "Ра-
мо-Ком" ц.о. експорт-импорт од Скопје ул."12" бр.1, с. 
Синѓелиќ од Скопје, со жиро сметка 40110-601-238449. 

За ликвидатор се определува Георги Божиновски од 
Скопје, ул. "Ленинова“ бр. 63-2-7, телефон 132-289. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
куцањето на огласот по "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 1 - Скопје. (17190) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.558/99 од 27.04.1999 година с 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги на 
големо и мало "Алфрида-Комерц“ д.о.о. од Скопје 
ул "Овчеполска" бр.103 од Скопје, со жиро сметка 
40100-601-144935. 

За ликвидатор се определува лицето Митко Андо-
новски, ул."Исаија Мажовски“ бр.36/2-2 и тел.335-634. 

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. (16677) 
т 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.521/99 од 27.04.1999 година с 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, интелектуални услуги, 
угостителство, туризам, внатрешна и надворешна тр-
говија "Мартин-М" Скопје ул ."Партизански одреди“ 
бр.21 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-267899. 

За ликвидатор се определува лицето Митко Андо-
новски, ул ."Исаија Мажовски“ бр.36'2-2 и тел.335-634. 

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. (16676) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.499/99 од 08.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за транспорт и шпедиција "Империјал-
транс-Тхуи“ експорт-импорт д.о.о. од Тетово, ул."29 
Ноември“ бр,9 од Тетово, со жиро сметка 40100-601-
401506. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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. (16686) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.389/99 од 30.03.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет на големо и мало "Ф и Р Ком-
пани“ експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул."Банско" 
бр.9 од Скопје, со жиро сметка 401 Ор-601-143990. 

З а ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска“ бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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. (16688) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.382/99 од 02.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, трговија и услуги 
^Индулт“ експорт-импорт д.о.о. од Скоп, ул."Воста-
ничка“ бр.52 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-
210171. 

З а ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска“ бр.2-2/15 и тел.526г250. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ“, со 
пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок 
од 3 месеци од денот на последната објава. 
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Се задолжуваат должниците да ги намират долгови-
те према претпријатието во ликвидација во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на После-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје 1 - Скопје. (16689) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува Дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.528 99 од 19.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "Карат-92" 
д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул."Партение Зогравски“ 
бр.1-в од Скопје, со жиро сметка 40100-601-113083. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска“ бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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. (16691) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.607'99 од 22.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за промет и услуги "Интер-Шаб“ д.о.о. 
експорт-импорт од Скопје, ул."Рифат Бурсевиќ“ бр.72 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-157699. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска“ бр.2-2'15 И тел.526-250. 

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 1 - Скопје. (16692) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.469 99 од 28.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за трговија, транспорт И услуги "Карат“ 
д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул."Скупи 1" бр.З од Скоп-
је, со жиро сметка 40120-601-274479. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска“ бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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. (16694) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.438/99 од 28.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 

Претпријатие за трговија, производство и услуги 
"ГОС“ ц.о. од Куманово, ул."Влаго и Гуне“ бр. 18-4/4 
од Куманово, со жиро сметка 40900-601-49654. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска“ бр.2-2'15 и тел.526-250. 

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. (16695) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л .бр .449 99 од 28.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за производство, сообраќај и трговија и 
услуги "Санто“ увоз-извоз од Куманово, ул."1" бр.211 
од Куманово, со жиро сметка 40900-601-2524Ѕ. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул ."Беровска“ бр.2-2'15 и тел.526-250. 

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 10 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на после-
дната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16696) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.637/99 од 07.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Производно трговско претпријатие "Дес-Ко" д.о.о. ек-
спорт-импорт од Скопје ул."Бошко Буха“ бр.10-а од 
Скопје, со жиро сметка 40100-601 -186862. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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. (16697) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.529 99 од 04.05.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за монтажа, сервисирање И промет "Ју-
госемафор“ д.о.о. извоз-увоз од Скопје, ул."Пролетер-
ска" бб од Скопје, со жиро сметка 40120-601-26570. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска“ бр.2-215 и тел.526-250. 

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

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

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16698) 

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека ед ре-
шение на овој суд Л.бр.417/99 од 23:04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за шпедиција, транспорт и промет на го-
лемо и мало "Цепелин“ увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. 
"Иван Цанкар“ бр.52-а од Скопје, со жиро сметка 
40120-601-41981. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска“ бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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. (16699) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.611/99 од 29.04.1999 година е 
отворена Ликвидациона постапка над должникот При-
ватна здравствена организација Аптека "Липтон“ Пе-
тар ДООЕЛ од Тетово, ул."ЈНА“ бр.41 од 'Гетово, со 
жиро сметка 40150-603-4057. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска“ бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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. (16700) 

Основниот суд Скопје 1-Скопје, објавува дека со ре-
шение на овој суд Л.бр.450/99 од 30.04.1999 година е 
отворена ликвидациона постапка над должникот 
Претпријатие за прометна големо и мало "Тел-Конт“ 
ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул."Никола Карев“ бб 
од Скопје, со жиро сметка 40100-601-35475. 

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душ-
ко, ул."Беровска" бр.2-2/15 и тел.526-250. 

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 (16701) 

Н О Т А Р С К И О Г Л А С И 
Се продава земјоделско земјиште-нива, заведена во 

имотен лист број 1233 за К О Варош класа 2 површина 
од 3474 метри квадратни, број на парцелата 3381 место 
викано "Бакалина“, сопственост на Петрески Милан, 
а купопродажната цена изнесува 52.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, како и сопственици-
те чие земјиште граничи со земјиштето што се прода-
ва, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ог-
ласот во "Службен весник на РМ“ писмено да се из-
јаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го 
губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Славејко“ бр.8, 
Прилеп. (15914) 

Се продава земјоделско земјиште-нива, заведена во 
ПЈ1 бр.117 за КО Беровци класа 3 површина од 3240 
м2, број на парцела 231/7 место викано "Горно садово“, 
сопственост на Крстески Љубен, за цена од 64.000,00 
денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од де-
нот на објавувањето на огласот во "Службен ресник 
на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање па пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство! 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул ."Андон Славејко“ број 8, 
Прилеп. (15915) 
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Се продава земјоделско земјиште, заведено во посе-
довен лист број 881 за К О Ореовец, број на парцела 
2634 место викано Душница, пасиште 6 класа површи-
на од 4136 м2 и лозје класа 2, површина од 4500 м или 
вкупно површина од 8636 м2 од кои во сопственост на 
продавачот 63/100, а предмет на продажба се 3000 м" 
од делот сопственост на продавачот Атанасова Спа-
сија, ул."Васил Главинов“ бр. 6, од Прилеп. Купопро-
дажната цена изнесува 58.000 денари. 

Се повикуваат лицата кои имаат првенствено право, 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата во 
рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул ."Андон Славејко“ бр.8, 
Прилеп. (15775) 

Се продава земјоделско земјиште-нива, заведена во 
ПЛ бр.663 за КО Прилеп вои класа 4 површина од 
10201 м2, број на парцела 4319 место викано "Галички 
Пат“ сопственост на Миленкоска Олга, по цена од 
160.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, како и сопственици-
те чие земјиште граничи со земјиштето што се прода-
ва во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во "Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат 
за прифаќање на понудата, во спротивно го губат пра-
вото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Боге Дамески, ул."Андон Славејко“ бр.8, 
Прилеп. ^ ^ ^ ^ ^ (15776) 

Се разменува-продава 1/3 идеален дел од станбена 
зграда на место викано Ленинова 6 на К.П. 5484 во по-
вршина од 169 м2, К.О. Центар 1 запишана во имотен 
лист бр.2404, сопственост на Зоран Гавриловски за це-
на од 1.577.800,00 денари. 
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Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците на недвижноста што се продава во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот во "Слу-
жбен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за при-
фаќањето На понудата, во спротивно го губат правото 
на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Папазов од Скопје, ул ."Ѓорче Пет-
ров“ бр, 22. (17149) 

Се продава земјоделско земјиште култура нива кла-
са 5. КП 12513 план 62, површина 1250 м , м.в. Бојаџи-
ина во КО Велес; култура нива 5 класа КП 12514, 
план 62, површина 1980 м2, м.в. Бојаџиина за К О Ве-
лес, сопственост на Тодор Сараулев од Велес,ул."8-ма 
Велешка бригада“ бр. 15/2-13, за цена од 50.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава, доколку се заинтересирани за купу-
вање на наведеното земјиште, да достават писмени 
понуди во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот на адреса на нотарот Елена Мартинова, со 
седиште во Велес, ул ."Маршал Тито“ бр,44. Во спро-
тивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купу-
вање. (16994) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Сирково, 
Кавадарци, КП-2778 3 место викано Горна лака, повр-
шина од 2586 м2, кат.култура-ннва кат класа-2. 

Наведениот имот е во сопственост на Пејо Бојков од 
Кавадарци, видно од поседовен лист бр.773, а цената 

по која што се продава имотот е 25.000,00 денари. 
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со пра-

во на првенство на купување-сопственици, заеднички 
сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште 
граничи со земјиштето што се продава) доколку не ја 
прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доста-
вување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. 
"Блажо Алексов“ бб Кавадарци во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во "Службен 
весник на РМ“. Во спротивно го губат правото на 
првенство. (16190) 

Се продава земјоделско земјиште - една идеална по-
ловина од парцела КП.бр. 137/3 - нива класа прва чија 
вкупна површина изнесува 1.000 м2, на место викано 
"Кутлиште“ заведена во поседовен лист број 3150 за 
К О Буково, сопственост на лицето Благоја Колевски 
од Битола, ул."Пецо Божиновски“ бр. 42/2;3 за вкупна 
пена на земјиштето што се продава од 60.000,00 де-
нари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ“ 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенствено купу-
вање. Изјавите за прифаќање на понудите да се доста-
ват до продавачот Колевски Благоја од Битола, ул. 
"Пецо Божиновски“ бр, 42'2/3 - или нотарот Веселин-
ка Деребанова-Крстевска, ГРОЗД Л-5, Битола. (16192) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа 361/490 иде-
ални делови од парцела КП бр.1162 нива класа чет-
врта на мето викано "Орешино“ заведена во поседо-
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вен лист број 116 за КО Велушина, сопственост на ли-
цето Зоран Иавичевиќ од Битола, ул."Васко Каранге-
левски“ бр.64/1-2'9 за вкупна цена на земјиштето од 
150.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од Денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ“, 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенствено купу-
вање. Изјавите за прифаќање на понудите да се до-
стават до продавачот Зоран Павичевиќ од Битола, ул; 
"Васко Карангелески“ бр.64'1'2/9- или нотарот Весе-
линка Деребанова-Крстевска, ГРОЗД Л-5, Битола. , -

(16195) 

Се продава земјоделско земјиште 1/13 (една идеална 
тринаестина) од недвижниот имот нива на КП 87 дел 
на место викано "Село“ кл.7 во површина од 2585 м2 

заведени во поседовен лист 17 за К.О. Коњско соп-
ственост на лицето Петревски Борис Блаже од Ресен, 
за цена од 160.000,00 денари. 

Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава но наведените к.п. во рок од 30 
дена од денот на објавувањето во "Службен весник на 
РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на пону-
дата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Мексуд Максуд од Ресен, ул ."Илинденска“ 
бр. 34. (16196) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на 
КП 731 и 732, план 3, скица 6, место викано "Село“, 
класа 4 и 6, со површина од 41 + 552 м2, во К.О. Фори-
но, сопственост на Велиу Муарем Мифтар од с.Фори-
но за цена од 50.000,00 денари. 
- Се повикуваат сосопствениците, заедничките соп-

ственици и соседите чие земјиште граничи со земји-
штето што се продава во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ“ 
писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, 
во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Весна Василеска од Гостивар, ул."Б,Ги-
носки“ бб. (16199) 

Се продава земјоделско земјиште КП.335 КО Кон-
дово градина класа 5 м.в. "Медже“ со површина од 572 
м2 поседовен лист бр. 134, сопственост на Абдиљ Ѓа-
фур Алиловски, место на живеење с.Кондово, Скоп-
је, за цена од 160 денари по м2. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ“ пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенствено купување. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ленка Мицајкова, општина Карпош, ул, 
"Дрезденска“ бр. 15, л. 10, Скопје. (16402) 

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на 
КП.број 6250/2, план 14, место викано Трлиште, класа 
4, култура нива, со површина од 825 м , заведена во 
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поседовен лист 1872 за К.О. Мл.Нагоричане, сопстве-
ност на Спасовска Ленче, ул ."В. Драгомански“ бр.58. 
Куманово, за цена од 25.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиште-
то што се продава, во рок од 30. дена од денот на обја-
вувањето на огласот во "Службен весник на РМ“ пис-
мено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Севим Дестани, ул.“! I Октомври“ бр.Ја во 
Куманово. (16425) 
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Пасош бр.1113668/98 издаден од УВР - Куманово на 
име Фљора Фејзуловска, ул.Ѓ.Ѓаковиќ бр.53. 
Куманово. (17506) 
Пасош бр.448039/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Исен Исмани, Скопје. (17527) 
Пасош бр.0054225 на име Кирчо Соларски, ул. 

"Народна Револуција“ бр. 103. Куманово. 
Пасош бр.660064 на име Алијоска Неџмије, ул. 

"С.Трајкоски"бр. 19,Кичево. (17560) 
Пасош бр.0847315 издаден од ОВР Виница на име 

Боре Фил илов, с.Блатец, Виница. (17561) 
Пасош бр.0372655 на име Боличе Мухамед, Дебар. 
Пасош бр.524270 на име Абдула Рашид, ул.Охридска 

Бригада бр.30, Охрид. (17565) 
Пасош бр. 1062623 на име Реџепи Уил. с. Балиндол, 

Гостивар. (17602) 
Чекови од тековна сметка бр.6097/05 чек бр.3152009, 

3152010 и 2975018 издаден од Охридска банка АД 
Охрид на име Димзовски Митко, ул.7 Ноември, 
Охрид. (17174) 
Чекови од тековна сметка бр.И349'05 чек бр.32.21234 

издаден од Охридска банка АД Охрид на име 
Ќурчиева Лидија, ул.Пере Тошев бр.2 1/16, Охрид. 
Чекови од тековна сметка бр.01115-58 чек бр.557158 

до 557160 и 563456 до 536460 издаден од Стопанска 
банка АД Скопје филијала Виница на име Ѓоргиев 
Симеон, ул.М.Тито бр.113, Виница. (17236) 
Чековите од бр4600402 до 4600423, од тековна сметка 

бр.36900-74, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Стефановска Светлана,Скопје. (17239) 

Чекови бр 10771988 и 19771989. од тековна сметка 
бр.260163-44, издадени од Стопанска банка АД Скопје 
на име Сидоренко Павле, Скопје. (17240) 

Чековите од бр.3465297 до 3465305, од тековна смет-
ка бр.3098800, издадени од Поштенска Штедилница -
Скопје на име Димовски Златко,Скопје. (17257) 

- Чекови бр.2353451 и 2353452, од тековна сметка бр. 
23760-02, од тековна сметка бр.23760-02,издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Јовески Петре, 
Скопје. (17299) 

Чекови од бр.55287 до 55301 и од бр.55722 до 55731, 
од тековна сметка бр. 00094/5.издадени од Тутунска 
банка АД Скопје на име Мишовска Кристина,Скопје. 

Чекови од бр. 1384003 до 1384006, од тековна сметка 
бр.42969-05, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име .Кузмановска Вера,Скопје. (17343) 

Чекови бр.2330981, 2330982 и 2330983, од тековна 
сметка бр.97119-02, издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Аница Ѓуровска,Скопје. (17384) 

Чекови од бр.3726903 до 3726907, од тековна сметка 
бр.76358-31,издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Јагода Малцева,Скопје/ . (17386) 

Чек бр.3262218, од тековна сметка бр.52066-93, изда-
ден од Комерцијална банка АД Скопје на име Ико-
номова Славица,Скопје. (17496) 

Работна книшка на име Нухи Јонузи,Скопје. (17188) 
Работна книшка на име Зекир Бајрам,Скопје. (17195) 
Работна книшка на име Алили Таип,Скопје. (17200) 
Работна книшка на име Ибраим Џика, с. Рашче, 

Скопје. (17205) 
Работна книшка на име Масалкорски Петар,Битола. 
Работна книшка на име Везда Ариф,Скопје. (17216) 
Работна книшка на име Везда Абдуљ Меџид, Скопје. 

Работна книшка на име Безда Хамид,Скопје. (17218) 
Работна книшка на име Лепа Спасовска.Куманово. 
Работна книшка на име Самедин Миркезани. Кума-

ново. (17220) 
Работна книшка на име Муамет Садики,Куманово. 
Работна книшка на име Стеваноски Влатко,Прилеп. 

Работна книшка на име Бимоски Мицко,Прилеп. 
Работна книшка на име Дани Идриз,Струмица. 
Работна книшка на име Стојмирска Билјана, Кочани. 
Работна книшка на име Исаки Метула.Куманово. 
Работна книшка на име Максимовски Видослав. 

Куманово. (17264) 
Работна книшка на име Ширтов Ангел .Куманово. 
Работна книшка на име Димитровски Бобан, Кума-

ново. (17267) 
Работна книшка на име Димитрова Татјана,Прилеп. 
Работна книшка на име Стојков Јаким Ѓорги,Кочани 
Работна книшка на име Деспотоска Јасмина, Кичево. 
Работна книшка на име Адроминов Тони .Свети Ни-

коле. (17272) 
Работна книшка на име Божиновски Горан,Гостивар 

Работна книшка на име Мојсов Слободан.Велес. 
Работна книшка на име Гоневи Борис.Велес. (17276) 
Работна книшка на име Огненовски Игор.Скопје. 
Работна книшка на име Дракуловска Анита.Скопје. 
Работна книшка на име Исен Барди, с.Блаце,Скопје. 
Работна книшка на име Алексова Ленче,Скопје. 
Работна книшка на име Бејтула Вејсел .Скопје. 
Работна книшка на име Зекироска Севдија.Прилеп. 
Работна книшка на име Шаќироски Екрем,Прилеп. 
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Работна книшка на име Мирсад Мешиќ.Скопје. 
Работна книшка на име Бујковска Светлана,Скопје. 
Работна книшка на име Димитровска Јулија,Скопје. 
Работна книшка на име Михајловски Петре,Скопје. 
Работна книшка на име Золтан Домби,Скопје. (17454) 
Работна книшка на име Геогисвска Лилјана,Скопје. 

Работна книшка на име Силвана Мишева,Скопје. 
Работна книшка на име Авннќсрим Синани.Скопје. 
Работна книшка на име Спасе Дојчиновски.Скопје. 
Работна книшка на име .Љазим Гафури.Скопје. 
Свидетелство за одделение,издадено од ОУ 

"Дрита“ с. Рашче - Скопје на име Ибраим Џика, с. 
Рашче,Скопје. (17206) 

Свидетелство за I година,издадено од Гимназија 
"Зеф Љуш Марку“ - Скопје на име Тасевски Горан, 
Скопје. (17207) 

Свидетелство за VIII одделение,издадено од на име 
Весна Томова.с.Ињево .Радовиш. (17226) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од на име 
Реч Анкица,Велес. (17227) 

Свидетелство издадено од на име Усни Абедин, 
Струга. (17228) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од на име 
Рецеп Фејзулахи,Тетово. (17229) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од на име 

Зибероскн Расаднн.Македонски Брод. (17231) 
Свидетелство издадено од на име Јакупи Алит, 

Тетово. (17232) 
Свидетелство издадено од на име Јакупи Идриз, 

Тетово. (17233) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од на име 

Аземовска Ѓунсш.Ресен. (17234) 
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Свидетелства од I до IV година, издадени од на име 
Ѓоргиевска Весна,Куманово. (17245) 

Свидетелство за III година, издадено од на име Стоја-
новска Габриела,Куманово. (17246) 

Свидетелство издадено од на име Азарен Мемеди, 
Радишани. (17247) 

Свидетелство за П година, издадено од на име 
Гиновски Јовица,Куманово. (17248) 

Свидетелство, издадено од на име Трајкоска Ирена, 
Прилеп. (17249) 

Свидетелство на име Илинка Виток,Штип. (17250) 
Свидетелство на име Авни Амети,Тетово. (17251) 
Свидетелство на име Илиријан Беќири,Тетово. 

Свидетелство на име Сакип АлимиДетово. (17253) 
Свидетелство на име Јусуфи Ремзије,Тетово. (17254) 
Свидетелство на име Шенаси Имери, Тетово. (17255) 

Свидетелство за III година, на име Балата Хадис, 
Гостивар. (17256) 

Свидетелство за VIII одделение на име Симјановска 
Светлана,Гостивар. (17258) 

Свидетелство за VIII одделение на име Салиу Веап, 
Гостивар. (17259) 

Свидетелство на име Евзоли Асони,Тостивар. (17260) 
Свидетелство за VIII одделение на име Исени Хиса, 

Гостивар. (17261) 
Свидетелства од I до IV година, име Зекирија 

Љатифи,Куманово. (17305) 
Свидетелство и диплома на име Андонов Бошко, 

Радовиш. (17323) 
Свидетелство наиме Чагманоска Габриела,Струга. 
Свидетелство за V одделение на име Трајкова Трајче 

Ивана,Свети Николе. (17327) 
Свидетелство на име Хасани Фуат,Тетово. (17329) 
Свидетелство за VI одделение на име Абдули Рахман, 

Тетово. (17330) 
Свидетелство за VIII одделение на име Селмани 

Нуредин Бурим,Тетово. (17331) 
Свидетелство V одделение на име Хакиф Рамадани, 

Гостивар. (17334) 
Свидетелство за V рдделение на име Арбнира 

Рамадани,Гостивар. (17335) 
Свидетелство за П година,издадено од ДСУ " Раде 

Јовчевски Корчагин“ Скопје на име Биљана Божи-
носка, Скопје, (17441) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ 
"Петар Здравковски-Пенко“ Скопје на име Фаиљ 
Љачи,Скопје. (17443) 

Свидетелство за Ш година, издадено од У Ц "Дими-
тар Влахов“, Скопје на име Фаиљ Љачи,Скопје,, 

Свидетелство за I година на име Ваљак Бојан,Скопје. 
Свидетелство за I година на име Ваљак Дејан,Скопје. 
Ученичка книшка на име Јордановски Мнрослав, 

Куманово. ' (17182) 
Ученичка книшка на име Митковски Ивица, Кума-

ново. (17183) 
Ученичка книшка, издадена од УЦСО "Димитар 

Влахов“ - Скопје на име Николиќ Кети,Скопје.(17347) 
Диплома,издадена од Стенодактилографско учи-

лиште "Димитар Митрев“ Скопје на име Здравковска 
Ружа, Крива Паланка. (17203) 

Диплома на име Величковски Миодраг,Куманово. 
Диплома на име Трајковска Емилија, Штип. (17302) 
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Диплома за IV степен на име Бучковски Милош, 
Македонски Брод. (17328) 
Пасош бр. 123373, издаден од УВР - Штип на име 

Јакимов Љупчо, ул.мБ.Кидрич" бр. 3, Штип. (17605) 
Пасош бр.528712'95 на име Лога Шефит, с.Ново Село, 

Струга. 
Пасош бр.768106/95 на име Будоски Цвете, ул.Е.Кар-

дељ бр.46, Струга. 
Пасош бр.976309 на име Ацковски Боге, Зелениково, 

Скопје. 
Пасош бр.0937639/97 на име Сејфули Мусафер, 

с.Жеровјане, Тетово. 
Пасош бр.647831 на име танцов Ванчо, ул.Борис Поп 

Димитров бр.36/6, Струмица. 
Пасош бр.612221на име Димческа Весела, ул.Винко-

вачка бр.50, Охрид. 
Пасош бр.1144358 на име Мустафи Насер, с.Урвич, 

Тетово. 
Пасош бр.0382912 на име Билјана Живојиновиќ, 
ул.Солунска бр.67, Делчево. 
Пасош бр.217873'94 на име Исоски Исмаил, 
с.Мислодежда, Струга. 
Пасош бр.80825 на име Илјази Џеват, с.Калишта, 
Струга. 
Пасош бр.976099 издаден од УВР Скопје на име 
Снежана Спирковска, Скопје. 
Пасош бр.74041 на име Ацески Гоце, с.Лескоец, 
Охрид. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Брз основа на член 1и од Законот за Јавни набавки 
(„Службен весник на РМ'4 бр. 26/98) и Одлука бр. 05 -
2938/1 од 01.06.1999 година, Комисијата за јавни на-
бавки на Министерството за правда на Република Ма-
кедонија објавува 

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 3/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ 
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА) , 

Б Е З ЈАВНО ОТВОРАЊЕ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
- Набавувач на јавниот повик бр. 3/99 е Министер-

ството за правда на Република Македонија, ул. „Дими-
трија Чуповски“ бр. 9, Скопје. 

- Предмет на јавниот повик број 3/99 е прибираше 
документација за претходно утврдување на подобност 
на понудувачите како можни носители на набавка за 
прибирање на понуди за изведба на каменорезачки ра-
боти на фасада за објект: зграда на правосудни органи -
висок дел - Скопје. 

- Повикот с јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица регистрирани за ваков вид на дејност. 

- Отворање на пријавите ќе се изврши без присуство 
на понудувачите. 
2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 

- Комисијата за јавни набавки на Министерството за 
правда на Република Македонија има потреба од прет-
ходно утврдување на подобност на понудувачите 
(претквалификација), преку документација, врз основа 
на која ќе се оцени способноста на понудувачите за 
извршувана на предметот на набавката и од кои ќе се 
побара понуда. 

- Понудувачите кои се бават со дејноста - предмет 
на јавниот повик, своето учество на јавниот повик да го 
пријават со документација со која ќе го докажат след-
ното: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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- техничко - технолошки бонитет (член 23 од Зако-
нот за јавни набавки); 

- економско - финансиски бонитет (член 22 од Зако-
нот за јавни набавки); 

- расположива опрема и други физички капацитети 
за реализирање на набавката; 

- менаџерски способност; 
- искуство и стручен кадар за извршувана на набав-

ката; 
- дека нема правосилна пресуда со која с изречена 

мерка за безбедност - забрана за вршење на дејност; " 
- имаат документ за регистрација за вршење на нив-

ната дејност; 
- во случај понудувачот да вклучи подизведувачи 

потребно е да достави список за истите; 
- референтни листа на понудувачот и на подизведу-

вачот. 
Исполнување на горенаведените услови се докажува 

со документи (оригинален примерок или фотокопија 
заверена кај нотар) и податоци кои се приложуваат кон 
пријавата за понуда. 

Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за кој ќе 
оцени дека доставените документи во врска со претква-
лификациите се лажни и неточни или некомплетни. 

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 коверт, кој во горниот лев агол треба 
да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јав-
ниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака 
со која би можел да се идентификува понудувачот. 

- Рок за прием на документацијата изнесува 10 дена. 
- Документацијата се доставува до набавувачот Ми-

нистерство за правда на Република Македонија ул. „Ди-
митрија Чуповски“ бр. 9, Скопје со назнака за Комисија 
за јавни набавки, препорачано по пошта или со преда-
вање во архивата на набавувачот. 

- Ограничениот повик трае 10 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“ и во весникот „Нова Македонија“. 

- Увид во проектот и тендерската документација е 
можен секој работен ден во просториите на Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија - Подрачна единица 
Скопје, барака број 3 соба број 310, од 9 до 11 часот. 

4. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
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 

Врз основа на член 14 од Законот, за, јавни набавки 
(„Службен весник“ на РМ бр. 26/98),. Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации“ објавува 1 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 77/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА 

ММ КАВАДАРЦИ КАБЛИ БРОЈ 13 И БРОЈ 18 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции“ - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов“ бб. 

1.2. Предмет на набавката: 
Изведувана на градежно-земјани работи за полагање ; 
на телефонска кабелска мрежа на ММ Кавадарци ка-
бли број 13 и број 18. 

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
(техничката спецификација). 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следното квантифицирање: 

- цена на набавката до 70 % 
- начин на плаќање до 2 % 
- рок на извршувана на работите до 4 % 
- техничка способност . . . референци . . . до 8 % 
- кадровска структура до 6% 
-техничкао пременост до 10% 

1.5. Рок за доставување на понудите е до 16-06-1999 
година до 10 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќана на понудата. 

1.7. Повикот с јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

И. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендерската документација односно техничката 
спецификација на работите може да се подигне во АД 
„Македонски Телекомуникации“ - Дирекција, Скопје, 
Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден 

ОД 1 0 ДО 1 3 Ч Ј К О Т . 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро - сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за 
квалитетно работење: 

- референци - список на извршени работи (објекти) во 
последните три години, 
- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага и 
- кадровска структура - посочувана на технички лица 
задолжени за водење и контрола на работите. 

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 
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Горе наведените придружни Документи потребно с да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од стрина на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 

IV. ДОСТАВУВАШЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите Се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај“ како и број на барањето. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 

Пришт внатре шеи плик Ја содржи придружената до-
кументација и ја носи ознаката „документација“. Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда“. 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 

во архивата на АД „Македонски Телекомуникации4' -
Дирекција, најдоцна до 16-06-1999 година до 10 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V. ЗАВРШИШ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
16.06-1999 година, во 10 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД ..Македонски Телекомуникации“ Скопје, 
во салата на IV кат, 
5.3. Претставниците на понудувачите на отвораното на 
понудите потребно с на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластуваа за застапувала на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(..Службен весник44 на РМ бр. 26/98); Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации“ објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 78/99 
ЗА ПРИБИРАЛА НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ ЦА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА 

ММ КОЈНИК РЕОН 4 (ВЕЛЕС) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции“ - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов4' бб. 

1.2. Предмет на набавката: 
Изведувана на градежно-земјани работи за полагање 
на телефонска кабелска мрежа на ММ Којник реон 4 
(Велес). 

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
(техничката спецификација). 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следното квантифицирање: 

- цена на набавката до 70 % 
- начин на плаќање до 2 % 
- рок на извршувана на работите до 4% 
- техничка способност . . . референци . . . до 8 % 

, - кадровска структура до 6 % 
-техничка опременост до 10% 

1.5. Рок за доставување на понудите е до 16-06-1999 
година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отварање 
на понудите. 

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендерска документација односно техничката спе-. 
цификанија на работите може да се подигне во АД 
„Македонски Телекомуникации44 - Дирекција, Скопје, 
Сектор за Инвестиции, соба број 21|6 секој работен ден 
од 10 до 13 часот. 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за 
квалитетно работење: 
- референци - список на извршени работи (објекти) во 
последните трн години, 
- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага и 
- кадровска структура - поарчување на технички лица 
задолжени за водење и контрола на работите. 

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не с под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му с изречена мерка на 
безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 
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Горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фото копија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.21 Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај“ како и број на барањето. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката „документација“. Вто-
риот внатрешен илик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда“. 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ -
Дирекција, најдоцна до 16-06-1999 година до 12 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник“ на РМ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации“ објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 79/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКА КАБЕЛСКА МРЕЖА НА 

ММ ГАЗИ БАБА (СКОПЈЕ) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции“ - Скопје, со седиште во Скопје, на улица „Орце 
Николов“ б.б. 

1.2. Предмет на набавката: 
Изведување на градежно-земјани работи за полагање 
на телефонска кабелска мрежа на ММ Гази Баба 
(Скопје). 

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
(техничката спецификација). 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следното квантифицирање: 

- цена на набавката до 70 % 
- начин на плаќање до 2 % 
- рок на извршување на работите до 4 % 
- техничка способност . . . референци . . . до 8 % 
- кадровска структура до 6 % 
- техничка опременост до 10% 

1.5. Рок за доставување на понудите е до 17-06-1999 
година, до 10 часот, кога ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендерската документација односно техничката 
спецификација на работите може да се подигне во АД 

„Македонски Телекомуникации“ - Дирекција Скопје. 
Сектор за инвестиции, соба број 216 секој работен ден 
од 10 до 13 часот. 
2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигана на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро-сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

I 
III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за 
квалитетно работење: 
- референци - список на извршени работи (објекти) во 
последните три години, 
- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага и 
- кадровска структура - посочувана на технички лица 
задолжени за водење и контрола на работите. 

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не с под стечај или во 
Процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 

5.1. Понудите кон не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отварање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
16-06-1999) година, во 12 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластувала за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 
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1.2. Предмет на набавката: 
Изведувана на поправки на асфалтни површини на ин-
вест. објекти на подрачјето на ПТЦ Гостивар (Бањица, 
Неготино и Врапчиште). 

1.3: Вид и количина: Дадено во тендер документацијата 
(техничката спецификација). 

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
Рангирањето на понудувачите ќе се изврши според 
следното квантифицирање: 

- цена на набавката до 70 % 
- начин на плаќање : до 2 % 
- рок на извршувана на работите до 4 % 
- техничка способност . . . референци . . . до 8 % 
- кадровска структура до 6 % 
- техничка опременост до 10% 

1.5. Рок за доставување на понудите е до 17-06-1999 
година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 
1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2.1. Тендерската документација односно техничката 
спецификација на работите може да се подигне во АД 
„Македонски Телекомуникации4' - Дирекција, Скопје, 
Сектор за Инвестиции, соба број 216 секој работен ден 
О Д . 

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на техничките барања е неповратен и 
изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-
409621, даночен број 4030997339640, депонент на Сто-
панска банка - Скопје. 

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер докумен-
тацијата ќе имаат право да поднесат понуди. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за 
техничката способност на понудувачот (согласно член 
23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за 
квалитетно работење: 

референци - список на извршени работи (објекти) во 
последните три години, 
- техничка опременост - опис на техничките постројки 
и машини со кои располага и 
- кадровска структура - посочувана на технички лица 
задолжени за водење и контрола на работите. 
3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 

- документ за бонитет чија содржина е пропишана 
од министерот за финансии со Правилник, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки и 

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во 
процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на 
безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од 
страна на судот, согласно член 24 од Законот за јавни 
набавки. 
Горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фото копија да бидат заверени од страна на 
нотар. 

Горе наведените придружни документи потребно е да 
бидат доставени во оригинален примерок или истите 
доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на 
нотар. 
3,4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на Понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3 5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

4.1, Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, потпишана од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2, Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај“ како и број на барањето. 
Истиот не треба Да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба ла биде назначена адресата на набаву-
вачот. . \ " 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката „документација“. Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда“. 
4.3, Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на АД „Македонски телекомуникации“ -
Дирекција, најдоцна до 17-06-1999 година до 10 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата, 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 
5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
17-06-1999 година, во 10 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да и 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 

. Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник“ на РМ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски 
Телекомуникации“ објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК Б Р . 80/99 
З А П Р И Б И Р А Њ Е НА ПОНУДИ З А ИЗВЕДУВАЊЕ 
ПА ПОПРАВКИ НА АСФАЛТНИ ПОВРШИНИ НА 

ИНВЕСТ. ОБЈЕКТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПТЦ 
ГОСТИВАР (БАЊИЦА, НЕГОТИНО И ВРАП-

ЧИШТЕ) 

IV ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Набавувач: 
АД за телекомуникации „Македонски Телекомуника-
ции“ - Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце 
Николов“ бб. 
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3.4. Понудите треба да бидат придружени со гаранција 
на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата, 
во валута на понудата. 
3.5. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција 
од спецификацијата, единечни и вкупна цена. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ ' 

4.1. Понудата се достапува во еден оригинален Приме-
рок, потпишана од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој 
содржи уште два затворени и запечатени пликови. 

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја 
носи ознаката „не отворај“ како и број на барањето. 
Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би 
можел да се идентификува понудувачот. Во средината 
на пликот треба да биде назначена адресата на набаву-
вачот. 

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната до-
кументација и ја носи ознаката „документација“. Вто-
риот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи 
ознаката „понуда“. 
4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање 
во архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ -
Дирекција, најдоцна до 17-06-1999 година до 12 часот, со 
задача да се обезбедат докази за датумот на предава-
њето на понудата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
како и оние кои не се изработени според пропозициите 
на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема 
да бидат разгледувани. 

Врз основа на член 10 и член 14 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комиси-
јата за јавни набавки на АД „Македонски Телекомуни-
кации“ објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР, 81У99 
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ З А НАБАВКА НА ЕНТЕ-
РИЕРНИ И ЕКСТЕРИЕРНИ ТЕЛЕФОНСКИ 

ХАУБИ 
1. О П Ш И УСЛОВИ 
1.1. Набавувач: АД за телекомуникации Македонски 
Телекомуникации Скопје, ул. „Орце Николов4' бб, 
Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: Набавка на ентериерни и и 
екстериерни телефонски хауби за вградување јавни те-
лефонски говорници. 
1.3. Вид и количина: Набавка на телефонски хауби по 
спецификација и технички опис кој може да се подигне 
во канцеларијата бр. 33 на Самостојната градежна 
служба на набавувачот, на ул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3 
(во зградата на Агромеханика), секој работен ден за 
времетраењето на повикот од 10 до 13 часот. 

Износот на надоместокот Кој треба да се плати при 
подигањето на техничкиот опис е неповратен износ од 
1.600 Денари, на жиро сметка 40100-601-409621, даночен 
број 4030997339640, депонент на Стопанска банка -
Скопје. 
1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во 
согласност со Законот за јавни Набавки. 
1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се: 
- Цена 60% 
- квалитет 10% 
- бонитет 10% 
- рок на изведба 3% 
- начин наплаќање 5% 
- р е ф е р е н ц а листа 4% 
- кадровска опременост 4% 
- техничка опременост 4% 
1.6. Рок на поднесување на понудите 18.06.99 до 10 
часот. 
1.7. Рок на важноста на понудата: 30 дена од денот на 
прифаќање на понудата. 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите 
позиции и вкупна цена изразена во денари 
2.2. Цената треба да биде конечна, франко магацин на 
набавувачот, со вкалкулирани сите даночни и царински 
обврски. 
2.3. Исплатата на договорените работи ќе Се врши сук-
цесивно по Доставени фактури, без аванс. 
2.4. Рок за испорака и монтажа е по динамика на нара-
чателот во тек на 3 месеци. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, Потпишан од страна на одговорното лице на пону-
дувачот. 
Понудите треба да се достават во архивата на дирекци-
јата на АД „Македонски Телекомуникации“ - Скопје, 
ул. „Орце Николов“ бб. 
3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба 
да ја достават и следната придружна документација: 

- документ за бонитет, од носителот на платниот 
промет, чија содржина на документот ја пропишува ми-
нистерот за финансии, со. правилник. Странското 
правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач 
треба да достави сертификат - извештај за бонитет 
издаден од професионално репрезентативно тело на ин-
дустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството 
или на професионално здружение, односно ревизорски 
извештај од странска ревизорска институција, согласно 
член 22 од Законот за јавни набавки; 

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или 
е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а; 

- извод односно потврда од судот дека на Понудува-
чот со правосилна пресуда Не му е изречена Мерка на 
безбедност - забрана на вршење на. дејност, согласност 
член 24 точка б; и 
3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, 
кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот 
внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака 
„понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи доку-
ментацијата И ја носи ознаката „документација“. 
3.4. На предната страна од ковертот, на горниот леа 
агол Треба да биде назначено „не отворај““, како и бро-
јот на бараното, а во средината на ковертот треба да 
биде назначена адресата на набавувачот. 

4. Р О К О В И 
4.1. Отворениот повик трае до 18.06.99 до 10,00 часот. 
4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
18.06.99 во 10,00 часот во Дирекцијата на АД за Телеко-
муникации „Македонски Телекомуникации“ во салата 
на 4-ти кат. 

стени претставници на понудувачите ќе се изврши на 
17-06-1999 година, во 12 часот во просториите на Дирек-
цијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, 
во салата на IV кат. 
5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да И 
предадат писмено овластување за застапување на пону-
дувачот. 
5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една 
понуда. 
5.5. За дополнителни информации понудувачите можат 
да контактираат на тел. 112003 или 070200332. 

Комисија за јавни набавки 
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4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок 
и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои 
немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се раз-
гледуваат. 
4.4. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
За дополнителни информации, понудувачите можат да 
контактираат со Самостојната градежна служба на тел. 
141-415; 141-177 и со Центарот за јавни говорници на 
тел. 131-343. Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавни 
набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки на Акционерското Друштво за телекому-
никации „Македонски Телекомуникации“ во државна 
сопственост Скопје, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 82/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
ПРЕХРАНБЕНИ АРТИКЛИ (СО ЈАВНО ОТВО-

РАЊЕ) 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 
1.1. Нарачател на повикот: Акционерско Друштво, за 
телекомуникации „Македонски телекомуникации“ во 
државна сопственост, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје. 
1.2. Предмет на набавката: 
- свежо месо; 
- сувомеснати производи; 
- леб и бели пецива; 
- млеко и млечни производи; 

Колонијални производи; 
- безалкохолни пијалаци. 
1.3. Вид и количина: 
Дадени во спецификацијата на прехранбените артикли 
со динамика на испорака, која може да се добие во 
дирекцијата на набавувачот, во Службата за опште-
ствен стандард на тел. 141-200 или во Службата за на-
бавки на тел. 141-421. 
1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: 
- цена на чинење 60 бода 
- начин на плаќање 20 бода 
- квалитет 10 бода 
- рок на испорака 10 бода 
1.5. Рок на важност на понудата: 90 дена од денот на 
прифаќана на понудата. 
1.6. Рок на испорака на прехранбените артикли: не по-
долг од 90 дена, од денот на склучување на договорот. 
1.7. Рок на поднесување на понудите: до 18.06.1999 го-
дина до 12,00 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање 
на понудите. 
1.8. Постапката на повикот се спроведува согласно За-
конот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98). 
2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата може да се достави за целиот предмет на 
набавката или за дел од набавката. 
2.2. Понудата треба да содржи единечни цени и вкупна 
цена за целата набавка, изразена во денари. 
2.3. Понудената цена треба да биде франко ТТ магацин 
со сите давачки, без данок. 
2.4. Секој понудувач треба во понудата да го истакне 
потеклото на производот што го нуди, а квалитетот на 
производите да биде во согласност со соодветниот Пра-
вилник за квалитет на прехранбените производи. 
2.5. Понудите треба да бидат придружени со акцептен 
налог во износ од 2% од вкупната вредност на понудата. 
2.6. Понудувачите кон понудата задолжително да ја 
достават следната придружна документација: 
- документ за бонитет од носителот на платниот про-
мет чија содржина на документот ја пропишува мини-

стерот за финансии со правилник, согласно член 22 од 
Законот за јавни набавки. 
- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е 
во процес на ликвидација согласно член 24, точка а) и 
- извод односно потврда од судот дека на понудувачот 
со правосилна пресуда не му с изречена мерка на без-
бедност - забрани на вршење на дејност, согласно член 
24, точка б) од Законот за јавни набавки. 
Горенаведените придружни документи понудувачите 
треба да ги достават во оригинален примерок или до-
колку се фотокопии, истите треба да бидат заверени од 
страна на нотар. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
3.1. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, која треба да биде заверена и потпишана од страна 
на одговорното лице на понудувачот. 
3.2. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 
од Законот за јавни набавки. 
3.3. Понудите треба да се достават во Архивата на Ди-
рекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ 
Скопје, на ул. „Орце Николов“ бб. 
3.4. Претставниците на понудувачите на отвораното на 
понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да 
предадат писмено овластување за застапуваме на пону-
дувачот. 
3.5. Јавно отворање на понудите во присуство на овла-
стени претставници на понудувачите ќе биде извршено 
на ден 18.06.1999 во 12,00 часот, во просториите на 
Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ -
Скопје, во салата на 4-ти кат. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и 
оние кон не се изработени според пропозициите на 
отворениот повик и Законот за јавни набавки нема да 
бидат разгледувани. 
4.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
4.3. За дополнителни информации понудувачите може 
да контактираат на телефон 141-200 и 141-421. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни 
набавки при ЈЗО Болница за душевни болести во Де-
мир Хисар објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ОТСТАПУ-
ВАЊЕ НА ГРАДБА НА ПАВИЉОН ЗА ЛЕКУ-

ВАЊЕ НА МЛАДИ АДОЛЕСЦЕНТИ 

I. ОПШТИ УСЛОВИ: 
- Набавувачот на јавниот повик бр. 1/99 е ЈЗО Бол-

ница за душевни болести од Демир Хисар, со седиште 
на ул. „Маршал Тито“ б.б., 

- Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
градба на Павилјон за лекување на млади адолесценти, 
во кругот на Болницата, 

- 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 Р. Македонија. 

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
- Тендерската документација со која располага на-

бавувачот, се однесува на Проект и пресметка за градба 
на гореспоменатиот павилјон, 

- Опис, количество и технички карактеристики на 
набавката се дадени Во тендерската документација која 
може да се подигне во просториите на Болницата за 
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душевни болести во Демир Хисар, секој работен ден од 
7 до 13 часот, за време на траењето на јавниот повик, 

- Износот на надоместокот што треба да се плати 
при подигање на тендерската документација изнесува 
ЗОЛ денари. 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА: 
- Име и адреса на понудувачот (седиште на понуду-

вачот), 
- Цена за секоја позиција од набавката посебно, 

како и вкупната цена на набавката, 
- Валута и начин на плаќано, 

- Можност да се подели набавката на делови, 
- Квалитет и стандард, 
- Рок за изведба на работине, 
- Рок за важност на понудата, 
- Динамика на изведувано На работите. 

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Понудувачот задолжително треба да ја приложи 

следната документација: 
- Извод од регистрација на дејноста, 
- Документ за бонитет издаден од носителот на 

платниот промет (оригинален примерок) или копие за-
верено кај нотар), 

- Список на извршени услуги во последните три го-
дини со износите, датумите и примачите, 

- Посочувана на технички лица кои ќе бидат анга-
жирани за реализација на работата, 

- Изјава од одговорното лице дека понудувачот не с 
под стечај, или во процес на ликвидација и дека со 
правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбед-
ност - забрана за вршење на дејност заведена кај нотар 
или доказ - извод од судска евиденција во оригинал. 

V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 

- Цена на набавката - 70 бода 
- Начин на плаќано - 20 бода 
- Рок за изведба - 10 бода. 

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА: 
- Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок и истата да биде потпишана и заверена од страна на 
одговорното лице на понудувачот, 

- Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт. На предната страна на ко-
вертот во горниот лев агол треба да биде назначено „не 
отворај“ како и бројот на јавниот повик. Во средината 
на пликот да биде назначена адресата на набавувачот. 
Во ковертот има уште два затворени коверти, во кон 
едниот ја содржи и понудата со финансиските доку-
менти а другиот внатрешен коверт ја содржи технич-
ката документација и носи ознака „документација“ и 
точна адреса на понудувачот, 

- Понудите кои се предадени по рокот како и пону-
дите што не се изработени според пропозициите на 
повикот и тендерската документација како и оние што 
немаат доказ и за финансиски бонитет и техничка спо-
собност, нема да бидат разгледувани, 

- Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 

VII. РОКОВИ: 
- Отворениот повик трае 15 дена од денот на објаву-

ваното во „Службен весник на Р.Македонија“ и весни-
кот „Дневник“. 

- Во услови на неистовремено објавувано ма пови-
кот важи рокот во повикот објавен во последното сред-
ство за јавно информирано. 

- Отворањето на понудите ќе се изврши во просто-
риите на управната зграда на ЈЗО Болница за душевни 

болести во Демир Хисар во 10 часот, наредниот рабо-
тен ден по истекот на последниот рок на отворениот 
повик. 

Комисија за јавни набавки 

Врз основа па член 14 став 1 од Заонот за јавни' 
набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-2408/124 

1. Нарачател па отворениот повик е Министерството за 
одбрана ул. „Орце Николов44 бб Скопје. 

2. Предмет на набавката 
2-1. Брашно пченично тип 500, пак. 50/1 . . . 45.000 кгр. 

Наведените количини се ориентационо годишни по-
треби со можност набавката да се подели на делови. 

Испорака на бараниот производ е месечна До гарни-
зоните Скопје, Штип и Битола. 

Однапред Наведената количина 3.000 кгр. да биде 
пакувана 1/1, 

Бараниот производ мора во потполност да ги испол-
нува квалитетните особини предвиденово Правилни-
кот за квалитетот на житата, мелничките и пекарските 
производи, тестенини и брзо смрзнати теста. 

3. Содржина на понудата 
- цена Со пресметан данок на промет, 

- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитетот на производот нето се нуди. 

4. Придружна документација , 
Со Понудата, понудувачот е Должен да Ја достави 

следната придружна документација во оригинални при-
мероци или заверени кај нотар и Тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот Ла платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржината на 
документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 
32/98), 

- изјава дека понудувачот не с под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното 
лице на понудувачот, 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност-
забрана за вршеше на дејност, 

- техничко-технолошки можности за производство-
испорака на бараните производи. 

5. Доставување на понудата 
- Понудата се доставува во еден оригинален приме-

рок и потпишана од овластено лице на понудувачот. 
- Претставниците на понудувачот на денот на јав-

ното отворано се должни на комисијата за јавни на-
бавки да и предадат писмено овластувало за учество на 
јавното отворано. 

- Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт кој не смее да содржи ни-
каква ознака освен ознака „не отворај“ и бројот на 
Отворениот повик. 

Во затворениот коверт треба да има уште два ко-
верта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и 
носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен Коверт ја 
содржи документацијата и содржи ознака „документа-
ција“ и точната адреса на понудувачот. 

Понудувачите понудите да ги достават ни лице место 
на денот и времето на јавното отворање. 

Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
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6. Критериум за избор на најповолен добавувач 

- квалитет, 
- цена, 
- испорака, 
- начин и услови на плаќање, 
- техничко технолошки можности за производство-

испорака. 
Јавното отворање на понудите во присуство на пону-

дувачите ќе се изврши на ден 21.06.1999 година, со 
почеток во 10,00 часот во просториите на Министер-
ството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје. 

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и-
кои не се изработени според пропозициите и условите 
утврдени во повикот нема да се разгледуваат. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/239-119. 

Министерство за одбрана 

Врз основа на член 13 алинеја 1 и член 15 од Законот 
за јавни, набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), 
Комисијата за јавни набавки на Народна банка на Репу-
блика Македонија, објавува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 09/06г99 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 

ХАРДВЕР ОПРЕМА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Набавувач на отворениот повик е Народна банка 
на Република Македонија со седиште во Скопје на ул 
„Комплекс банки“ 6.6.. 

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на хардвер опрема за потребите на Народна 
банка на Република Македонија. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни, странски правни и физички 
лица. 

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА 
Предмет на отворениот повик е набавка на хардвер 

опрема за потребите на Народна банка на Република 
Македонија и тоа: 

количина 45 

количина 1 

количина 10 

количина 1 

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 

седиштето на понудувачот. 
2. Обем и количина на набавката (спецификација). 
3. Квалитет и стандард. 
4. Технички карактристики на набавката. 
5. Цена со сите давачки и начин на плаќање. 
6. Гаранција. ^ 
7. Сервис. 
8. Рок на извршување на набавката. 

IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ 
1. Изборот за најповолен понудувач ќе се изврши по 

следните критериуми: 
- квалитет на производот 200 бода 
- висина на цената 200 бода 
- рок на извртување на набавката 150 бода 
- рок и начин на плаќање 150 бода 
- гаранција 150 бода 
- сервис 100 бода 
- референтна листа 50 бода 

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Со понудата понудувачот с должен задолжително да 
ја достави следната придружна документација: 

1. Судска регистрација на дејноста, 
2 Документ за бонитет издаден оп носителот на 

платниот промет во согласност со Правилникот за 
содржината на документот за бонитет („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 32/98). 

3. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпи-
шана и заверена од одговорното лице на понудувачот. 

VI. РОКОВИ 
1. Крајниот рок на доставување на понудата е 15 

дена од денот на објавувањето во весникот „Дневник4' и 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

2. Понудата се доставува во еден оригинален приме-
рок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице 
на понудувачот. 

3. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се 
сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за 
разгледуваа . 

4. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои 
ознака „не отворај“ и број на овој отворен повик. 

Пликот не смее да содржи никакви ознаки со кои би 
можело да се идентификува понудувачот. Во затворе-
ниот плик треба да има уште два затворени запечатени 
плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понудата и 
да носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен плик да 
ја содржи документацијата и да носи ознака „докумен-
тација“ и точната адреса на понудувачот. 

5. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на 
дадениот рок нема да бидат разгледувани. 

6. Отворањето на понудите ќе се изврши на 
24.06.1999 година, во 9,00 часот, во просториите^ на 
Народна банка на Република Македонија на ул. „Ком-
плекс банки“ б.б. Скопје, во присуство на овластени 
претставници на понудувачите. 

7. Понудата со придружната документација да се 
достави на адреса: 

Народна банка на Република Македонија, ул. „Ком-
плекс банки“ б.б. - Скопје, по пошта или преку архи-
вата, на Банката. 

Комисија за јавни набавки 
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О Б Ј А В И 

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и 
социјална политика 

О Б Ј А В У В А 

Платата по работник која претставува основица за 
пресметување на даноците и придонесите од плата за 
месец мај 1999 година не може да изнесува помалку од 
утврдената по одделни гранки и тоа: 

шифра гранка основица 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 
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Врз основа на членот 12 од Законот за персонален 
данок од доход („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 
3/94,71/96 и 28/97), Министерството за труд и социјална 
политика 

О Б Ј А В У В А 

Просечната месечна нето плата по работник во Ре-
публиката за мсссц мај 1999 година која сс применува за 
аконтатнвно пресметувана на персоналниот данок од 
доход изнесува 9.500 денари. 

Министер, 
Бедредин Ибраими, с.р. 

К О Н К У Р С И 

Врз основа на членот 142 од Законот за вршење на 
нотарски работи („Службен весник на РМ“ бр. 59/96 и 
25/98), министерот за правда распишува Конкурс за 
именување на нотари. 

1 

1. Се распишува четвртиот Конкурс за именување 
на нотари за следните нотарски места: 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Гевгелија; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Валандово; 
- три нотарски места со службено седиште во опш-
тина Гостивар; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Дебар; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Делчево; 
- за две нотарски места со службено седиште во опш-
тина Кавадарци; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Македонски Брод; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Кочани; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Крива Паланка; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Липково; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Крушево; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Неготино; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Прилеп; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Радовиш; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Свети Николе; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Ново Село - Струмица; 
- за две нотарски места со службено седиште во опш-
тина Струга; 
- за две нотарски места со службено седиште во опш-
тина Тетово; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Теарце; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Желино; 
- за две нотарски места со службено седиште во опш-
тина Велес; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Штип; 

- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Пробиштип; 
- за две нотарски места во градот Скопје, и тоа: 
- за едно нотарско моето со службено седиште во опш-
тина Кисела Вода; 
- за едно нотарско место со службено седиште во опш-
тина Гази Баба. 

2. Кандидатите кои ќе конкурираат за именување на 
нотари, треба да го исполнуваат условите наброени во 
членовите 10 и 11 од Законот за вршење на нотарските 
работи („Службен весник на РМ“ бр. 59/96 и 25/98) и 
Правилникот за утврдував на критериуми за опрема и 
простории потребни за вршена на нотарската служба 
(„Службен весник на РМ“ бр. 52/97 и 4/98). 

3. Рокот за пријавувана на заинтересираните канди-
дати е 30 дена, сметано од денот на објавувањето на 
Конкурсот во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

4. Потребните документи се доставуваат во Мини-
стерството за правда во оригинал или копие ориги-
нално заверено, а потоа истите ќе бидат доставени на 
разгледувана до Комисијата за спроведувана на кон-
курсите за именување на нотари на Нотарската комора 
на Република Македонија. 

5. Кандидатите можат да конкурираат за сите нотар-
ски места објавени во Конкурсот, а можат да го опреде-
лат приоритетот на местата на кои сакаат да бидат 
именувани. 

Министер за правда, 
д-р Владо Камбовски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

977. Одлука за потврдување на Годишната 
сметка на Народната банка на Република 
Македонија за 1998 година 1821 

978. Одлука за потврдување на Финансискиот 
план на Народната банка на Република Ма-
кедонија за 1999 година 1821 

979. Одлука за избор на судија на Апелаци-
ониот суд во Битола 1821 

980. Одлука за избор на судии на Основниот суд 
во Гевгелија 1821 

981. Одлука за избор на судија на Основниот 
суд во Гостивар 1821 

982. Одлука за избор на судија на Основниот 
суд во Прилеп 1822 

983. Одлука за разрешување од функцијата су-
дија на Врховниот суд на Република Маке-
донија 1822 

984. Одлука за огласување избор на судии на 
Основниот суд Скопје II - Скопје и на Ос-
новниот суд во Битола 1822 . 

985. Одлука за именување заменик на секрета-
рот на Собранието на Република Македо-
нија ; 1822 

986. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
„Здравствен дом“ - Радовиш 1822 

987. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Клиниката за хируршки болести 
„Св. Наум Охридски“ - Скопје 1823 

988. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Здравствен дом - Виница 1823 

989. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на Републиката во Советот на 
Економскиот факултет во Прилеп при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ -
Битола 1823 
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990. Одлука за разрешување и именување на 
претседател и членови на Републичкиот 
совет за безбедност на сообраќајот на па-
тиштата 1823 

991. Одлука за дополнување на Одлуката за 
именување претседател и членови на Одбо-
рот за одбележување на педесетгодишни-

ната од основањето на Советот на Европа 1824 
992. Одлука за разрешување од функцијата гла-

вен државен ревизор на Државниот завод 
за ревизија 1824 

993. Одлука за именување членови на посебна 
комисија за изготвувано предлог за имену-
вано Декан на Архитектонскиот факултет 
во Скопје 1825 

994. Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на Републиката Во Советот на 
Архитектонскиот факултет во Скопје . . . . 1825 

995. Одлука за именувано претставници на Ре-
публиката во Сенатот на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ - Битола 1825 

996. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Завод за превенција, лекувано и рехабили-
тација на хронични респиративни неспеци-
фични и алергички заболувања - Отешево. 1825 

997. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Градска аптека „Скопје“ - Скопје 1826 

998. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Завод за здравствена заштита - Кочани . . . 1826 

999. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Клиника за максилофацијална хирургија -
Скопје 1826 

1000. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Специјална детска болница - Охрид 1826 

1001. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Медицински центар - Велес 1827 

1002. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Центарот за продолжирелно ле-
кување и рехабилитација „Катлановска ба-
ња“-Скопје . . 1827 

1003. Одлука за избор на членови на Управниот 
одбор на Јавната здравствена организација 
Медицински центар „Борка Талески“ -
Прилеп 1827 

1004. Одлука за основање пратеничка група на 
Собранието На Република Македонија за 

. соработка со Парламентот на Република 
Албанија 1827 

1005. Одлука за основање пратеничка група на 
Собранието на Република Македонија за 
соработка со Парламентот на Република 
Бугарија 1828 

1006. Одлука за основање пратеничка Група на 
Собранието на Република Македонија за 
соработка со Парламентот на Сојузна Ре-
лублика Југославија 1828 

1007. Одлука за основање пратеничка група на 
Собранието на Република Македонија за 
соработка со Парламентот на Република 
Грција 1828 

1008. Одлука за основање пратеничка група на 
Собранието на Република Македонија за 
соработка со Парламентот на Република 
Хрватска 1829 

1009. Одлука за основање пратеничка група на 
Собранието на Република Македонија за 
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соработка со Парламентот на Република 
Словенија 1829 

1010. Одлука за основање пратеничка група на 
Собранието на Рспублнка Македонија за 
соработка со Парламентот на Република 
Полска 1830 

1011. Одлука за основање пратеничка група на 
Собранието на Република Македонија за 
соработка со Парламентот на Руската Фе-
дерација 1830 

1012. Одлука за основање пратеничка група на 
Собранието на Република Македонија за 
соработка со Парламентот на Република 
Турција 1830 

1013. Одлука за основање пратеничка група на 
Собранието на Република Македонија за 
соработка со Парламентот на Република 
Италија 1831 

1014. Одлука за основање пратеничка група на 
Собранието на Република Македонија за 
соработка со Парламентот на Република 
Франција 1831 

1015. Одлука за основање пратеничка група на 
Собранието на Република Македонија за 
соработка со Парламентот на Обедине-
тото кралство Велика Британија и Северна 
Ирска 1831 

1016. Одлука за основање пратеничка група на 
Собранието на Република Македонија за 
соработка со Парламентот на Република 
Прска . 1832 

1017. Одлука за основање пратеничка група на 
Собранието на Република Македонија чч 
соработка со Парламентот на Сојузна Ре-
публика Германија 1832 

1018. Одлука за основање пратеничка група на 
Собранието на Република Македонија за 
соработка со парламентите на Кралството 
Норвешка, Република Финска, Кралството 
Шведска, Кралството Данска и Република 
Исланд 1832 

1019. Одлука за основање пратеничка група на 
Собранието на Република Македонија за 
соработка со Парламентот на Рспублнка 
Монголија 1833 

1020. Одлука за основање пратеничка група на 
Собранието на Република Македонија за 
соработка со Парламентот на Република 
Кина 1833 

1021. Програма за одбележување годишнини на 
значајни настани и истакнати личности во 
1999 година 1833 

1022. Одлука за изменување на Одлуката за ра-
споредување на стоките на форми на Извоз 
и увоз 1834 

1023. Одлука за изменување на Одлуката за ра-
споредување на стоките на форми на извоз 
и увоз 1835 

1024. Одлука за изменување на Одлуката за ра-
споредуван на стоките на форми на Извоз 
и увоз 1835 

1025. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за определување на царински 
контингенти при увоз на суровини и репро-
дукционен материјал наменет за непо-
средно производство за 1999 година 1835 

1026. Одлука за изменување на Одлуката за 
определувано на посебна давачка при увоз 
на одделни производи од месо 1836 

1027. Одлука за давано согласност на Статутут 
на Државното средно училиште „Ѓорче 
Петров“ - Прилеп 1836 
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1028. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Државното средно училиште „Димитар 
Влахов“-Скопје 

1029. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за формирање Комисија за ре-
форма на јавната администрација 

1030. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 

1031. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 

1032. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 

1033. Решение за разрешување од должноста ди-
ректор на Јавното радиодифузно претпри-
јатие на локално ниво - Радио Ресен 

1034. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Јавното радиодифузно 
претпријатие на локално ниво - Радио Ре-
сен 

1035. Решение за разрешување и именување 
член на Управниот одбор на ЈП за поштен-
ски сообраќај „Македонска пошта“ -
Скопје 

1061. Решение за разрешување и именување чле-
нови на Управниот одбор на ЈП за берзан-
ско работено „Агро-Берза“ - со П.О. -
Скопје . 

1037. Решение за именување претседател и чле-
нови на Управниот одбор на Народната и. 
универзитетска библиотека „Климент 
Охридски“- Скопје 

1038. Решение за именување претседател и чле-
нови на Управниот одбор на Народниот те-

атар во Куманово 
1039. Решение за именување претседател и чле-

нови на Управниот одбор на РО Дом на 
културата „Македонија“ - Гевгелија 

1040. Решение за именување Претседател и чле-
нови на Управниот одбор на Драмскиот те-
атар - Скопје 

1041. Решение за именување претседател и чле-
нови на Управниот одбор на Домот на кул-
турата „Григор Прличев“ - Охрид 

1042. Решение за именување заменик на дирек-
торот на ЈП за набавка, транспорт и ди-
стрибуција на природен гас „ГА-МА“-
-Скопје . 

1043. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Природонаучниот музеј 
на Македонија-Скопје 

1044. Решение за разрешување од должност 
вршител на должноста директор на Приро-
донаучниот музеј на Македонија - Скопје. . 

1045. Решение за именување вршител на долж-
носта Директор на Природонаучниот музеј 
на Македонија . 

1046. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Заводот за заштита на 
спомениците на културата и Музеј - Штип . 

1047. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Заводот за заштита на 
спомениците на културата, природните 
реткости и Музеј - Прилеп 

1048. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Домот на културата 
„Тошо Арсов“-Виница 

1836 

1836 

1836 
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1837 

1838 

1838 

1838 

1839 

1839 

1839 

1839 

1840 

1840 

1840 

1840 

1840 

1841 

1841 

1841 

1841 

1049. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Домот на културата 
„Марко Цепенков“-Прилеп 1841 

1050. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Домот на културата 
„Ацо Шопов“ - Штип . 1842 

1051. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Домот на културата 
„Драги Тозија“ - Ресен 1842 

1052. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Домот на културата 
„Глигор Прличев“ - Охрид 1842 

1053. Решение за именување вршител на долж-
носта ,директор на Домот на културата 
„Димитар Беровски“ - Берово 1842 

1054. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Домот на културата 

„Наум Наумовски Борче“-Крушево . . 1842 
1055. Решение за именувано вршител на долж-

носта директор на Домот на културата 
„Лазар Софијанов“-Кратово 1842 

1056. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Домот на културата 
„Крсте Мисирков“ - Свети Николе 1843 

1057. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Матичната библиотека 
„Искра“ - Кочани 1843 

1058. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Народната библиотека 
„Гоце Делчев“ - Штип 1843 

1059. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на Општинската матична 
библиотека „Благој Јанков - Мучето“ - Струмица 

1843 
1060. Решение за назначување помошник на ми-

нистерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство 1843 

1061. Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Министерството за стопан-
ство 1843 

1062. Решение за именување републички совет-
ник во Владата на Република Македонија. ....... 1844 

1063. Наредба за висината на надоместокот за 
лендинг, АТС и хендлинг услуги, пружани 
на воздухоплови на НАТО, од страна на 
Дирекцијата за цивилна воздушна пло-
видба и ЈПАУ „Македонија“ 1844 

1064. Наредба за видови на риболовни средства 
што може да се употребуваат за вршење на 
стопански и спортски риболов, како и 
ограничување на употребата на одделни 
риболовни средства за стопански и спорт-
ски риболов 1844 

1065. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У. бр. 217/98 од 12 мај 1999 го-
дина 1845 
Објава за запишување во регистарот на 
производители на овошен саден материјал 1846 
Објава за запишување во регистарот на 
производители на лозов саден материјал . . 1846 
Објава за платата по работник која прет-
ставува основица за пресметување на да-
ноци и придонеси од плата за месец мај 
1999 година 1881 
Објава за просечната месечна нето плата 
по работник во Републиката за месец мај 
1999 година 1882 
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