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238. 
Врз основа на член 33 од Законот за домување 

(„Службен весник на РМ" бр. 21/98) 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 18. 02. 1999 година, до-
несе 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ, УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА СТАНОВИ ВО СОП-

СТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Со оваа уредба се уредува начинот, условите и по-
стапката за давање под закуп на станови во сопственост 
на Република Македонија. 

Член 2 
За добивање на стан под закуп, сопственост на Репу-

блика Македонија барање до Комисијата за станбени 
прашања на Владата на Република Македонија (во на-
тамошниот текст: Комисија за станбени прашања) 
може да поднесат: 

- лица избрани, именувани и назначени за вршење 
на јавни функции утврдени со Уставот и закон; 

- социјално загрозени лица - станбено необезбедени 
согласно со Законот за социјална заштита; 

- лица од подрачја прогласени за погодени од при-
родни непогоди и еџидемии; и 

вработени во државните органи кои вршат по-
себни должности неопходни за остварување на основ-
ната функција на органот. 

Член 3 
Под лица избрани, именувани и назначени за 

вршење на јавни и други функции се сметаат лицата 
избрани, именувани и назначени во Собранието на Ре-
публика Македонија, Претседателот на Република Ма-
кедонија, Владата на Република Македонија, Устав-
ниот суд на Република Македонија, органите на упра-
вата и управните организации, правосудните органи, 
Републичкиот судски совет, Народниот правобранител 
и Народната банка на Република Македонија. 

Член 4 
Стан на користење под закуп на лицата од член 2, 

алинеја 1 и 4 од оваа уредба се доделува врз основа на 
писмено барање кое содржи: 

- функција на која е избрано, именувано или назна-
чено лицето; 

- лична изјава дека не поседува стан во сопственост 
или под закуп во местото на вршење на функцијата; и 

- лична изјава за просторна оддалеченост на ме-
стото на живеење со местото каде ја обавува функци-
јата за која лицето е избрано, именувано или назначе-
но. 

Член 5 
Стан на користење под закуп на лицата од член 2, 

алинеја 2 од оваа уредба се доделува врз основа на 
поднесено писмено барање кое содржи: 

- исправа од Центарот за социјална заштита со која 
се докажува дека барателот е социјално загрозено лице 
- станбено необезбедено; в 

- број на членови на семејното домаќинство на бара-
телот. 

Член 6 
Стан на користење под закуп на лицата од член 2 

алинеја 3 од оваа уредба се доделува врз основа на 
писмено барање поднесено до Комисијата за станбени 
прашања. 

Член 7 
За добивање на стан под закуп за лицата од член 2, 

алинеја 2 на оваа уредба, одлучува Комисијата за стан-
бени прашан>а по претходно објавен оглас за слободни 
станови за распределба во средствата за јавно инфор-
мирање. 

Член 8 
За давање под закуп на станови во сопственост на 

Република Македонија одлучува Комисијата за стан-
бени прашања во рамките на расположивиот станбен 
фонд. 

Член 9 
За добивање на стан под закуп се издава писмено 

решение. 
Решението го содржи името на лицето на кое му се 

доделува станот под закуп, назначување на станот, број 
и датум на решението, времетраењето на користењето 
на станот и висината на закупот. 

Врз основа на решението од став 1 на овој член, 
лицето на кое што му се дава станот под закуп (закупе-
цот) е должен во рок од 15 дена да склучи договор со 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија. 

Член 10 
Со договорот за закуп се уредуваат: 
- договорните страни; 
- улицата и бројот на зградата во која се наоѓа ста-

нот и неговата големина; 
- времетраењето на закупот; 
- висината закупот; 
- времето на нејзиното плаќање и денот од кога 

почнува закупнината; 
- обврските на закупецот за наменско користење на 

станот за тековното одржување (струја, вода и сл.); 
- начинот на раскинување на договорот пред исте-

кот на времето за кое е склучен; 
- местото и датумот на склучување на договорот и 

потписи на договорните страни. 

Член 11 
Опремување на становите наменети за лица из-

брани, именувани и назначени, се врши само на гарсо-
њери и еднособни станови. 

За опремување на становите одлучува Комисијата за 
станбени прашања, а го врши републичкиот орган со 
кој лицето има засновано работен однос, по претходно 
негово барање. 

Под опремени станови во смисла на оваа уредба се 
сметаат и становите кои се соодветно опремени на де-
нот на влегување во сила на оваа уредба. 
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Член 12 
При вселувањето односно враќањето на станот од 

закупецот, Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија 
составува записник во кој се внесуваат податоците за 
состојбата во која се наоѓа станот, опремата во станот и 
неговата опременост ако се издава под закуп наместен 
стан. 

Закупецот ја надоместува штетата направена на ста-
нот и опремата за времето за кое му бил доделен станот 
на користење. 

Член 13 
Тековното одржување на опремата паѓа на товар на 

закупецот на станот. 
Член 14 

Опремата или дел од опремата во наместените ста-
нови се менува кога не може да се поправи или ако е 
амортизирана и неупотреблива, за што органот кој го 
опремил станот составува посебен записник. 

Замена на опремата или дел од опремата го врши 
органот што го опремил станот под претходна соглас-
ност добиена од Комисијата за станбени прашања. 

Корисниците на становите под закуп од член 2 али-
неја 1 и 4 се должни во рок од 15 дена по престанокот на 
функцијата по било кој основ, да го вратат станот на 
закуподавачот, за што Јавното претпријатие за стопа-
нисување со станбен и деловен простор треба да ја 
извести Комисијата за станбени прашања. 

Член 15 
Со оваа уредба престанува да важи Одлуката за по-

блиски услови и критериуми за давање и користење на 
станови за службени потреби на функционерите и рако-
водните работници во републичките органи и за утврду-
вање на висината на надоместокот за користење на 
станот односно гаражата („Службен весник на СРМ" 
бр. 1/87 и „Службен весник на РМ" бр. 23/92,50/95 и 7/ 
97). 

Член 16 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

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

Бр. 23-935/1 Претседател на Владата 
18 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

239. 
Врз основа на член 6 од Законот за ограничување 

на изворните приходи за финансирање на јавните по-
треби за 1998 година („Службен весник на РМ" бр. 67/ 
97) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. ЗЅфО и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
23.02.1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛ ОД ВИШОЦИТЕ НА 
ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА ПО-

ТРОШУВАЧКА ВО 1998 ГОДИНА 

1. Дел од остварените вишоци на приходите над доз-
воленото ниво на потрошувачка во 1998 година во из-
нос од 2.800.000 денари се распределуваат на следните 
единици на локалната самоуправа: 
1. Гостивар 1.215.000 денари 
2. Тетово 1.585.000 денари 

2. Единиците на локалната самоуправа се должни 
средствата од точка 1 на оваа одлука да ги користат 
наменски. 

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Ми-
нистерството за финансии. Средствата ќе се преведат 
на жиро-сметките на буџетите на единиците на локал-
ната самоуправа. 

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

Бр 23-1001/1 Претседател на Владата 
23 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
240. _ 

Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од 
Законот за сметање на времето („Службен весник на 
РМ" бр. 17/96 и 16/97) и член 46, став 3 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 18.02.1999 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕ НА 

ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 1999 
ГОДИНА 

1. Летното сметање на времето во 1999 година за-
почнува на 28 март во 02h 00 min 00s, така што со 
поместување за еден саат нанапред времето во 02h 

00min 00s се смета како 03h 00 min 00s. 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-888/1 
18 февруари 1999 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

241. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за царин-

ската тарифа („Службен весник на РМ" бр. 38/96), член 
2 од Законот за посебните давачки при увоз на земјо-
делски и прехранбени производи („Службен весник на 
РМ" бр. 2/94) и член 46, став 3 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 18.02.1999 година, донесе 

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

НА СВИНСКО МЕСО 

1. Во Одлуката за определување на посебна давачка 
при увоз на свинско месо („Службен весник на РМ" бр. 
52/96) во точката 1 за тарифните ознаки 0203 11; 0203 11 
10 00; 0203 1190 0Р; 0203 12; 0203 121100; 0203 1219 00; 
0203121900; 020312 90 00; 020319; 0203191100; 020319 
13 00; 0203 19 15 00; 0203 19 55 00; 0203 19 59 00 и 0203 19 
90 00 бројот „26,00" се заменува со бројот „47,80". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија", а ќе се применува три (3) месеци од 
денот на објавувањето. 

ВКУПНО: 2.800.000 денари 

Бр. 23-791/1 
18 февруари 1999 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 
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242« 
Врз основа на член 46, став 5 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 18.02.1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ-

СТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

Член 1 
Правото на користење на недвижен имот - објект со 

површина од 194 м2 и дворно земјиште со површина од 
104 м2, кој се наоѓа на улица „27 март" број 5 - Скопје, 
лоциран на КП 11986, катастарска општина Центар I -
Скопје сопственост на Република Македонија, од досе-
гашниот корисник Матицата на иселениците на Маке-
донија, се пренесува на Министерството за иселениш-
тво. 

Член 2 
Решението ќе го спроведе Службата за општи и 

заеднички работи на Владата на Република Македо-
нија. Ј Член 3 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Бр. 23-498/1 Претседател на Владата 
18 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
243. 

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-
ните („Службен весиќ 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 Репу<блика 
Македонија, на седницата одржана на 18.02.1999 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 Министер-
ството за наука и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 

8517 

8517 50 

Електрични апарати за 
жичана телефонија или 
жичана телеграфија 
вклучувајќи жични те-
лефонски апарати со 
безжична слушалка и 
телекомуникациски 
апрати за жични си-
стеми со носечка струја 
или дигитални линиски 
системи; видеофони: 
- Телефонски апарати 
(телефони); видеофони: 
- Други апарати, за 
жични системи со но-
сечка струја или со ди-
гитални линиски си-
стем^: 

8517 50 90 00 - Други 
а) HDSL ERICSSON 

Cobra 2 парчиња 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-685/1 
18 февруари 1999 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

244. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весиќ 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 23.02.1999 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 Агенци-
јата за разузнавање и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување Количина 

1 2 3 4 
4901 Печатени книги, бро-

шури и слични печатени 
материјали, вклучу-
вајќи и слободни ли-
стови: 

490199 00 00 -Друго 
а) Технички книги, ли-
стови, цртежи за комп-
јутерски и телекомуни-
кациони уреди и соф-

8203 
твер 

8203 20 

8207 

Турпии, рашпи, клешти 
(вклучувајќи и клешти 
за сечење), пинцета, но-
жици за сечење метал, 
секачи на цевки, секачи 
на сворници, клешти за 
дупчење и сличен рачен 
алат: 
- Клешти (вклучувајќи и 
клешти за сечење), пин-
цета и сличен алат: 

8203 20 90 00 - Друго 
а) Алат за работа со џе-
кови и конвертори за 
оптички и бакарни ка-
блови 
Изменлив алат за рачни 
алатки, со или без меха-
нички погон, или за 
алатки машини (на при-
мер, за пресување, ко-
вање, втиснување, пре-
сечување, изрежување 
или врежување на на-
вои, дупчење и проши-

2 парчиња 

300 парчиња 
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1 2 3 4 

рување на отвори со 
стружење, повлеку-
вање, глодање), вклучу-
вајќи и матрици за из-
влекување или екстру-
дурање на метал, и алат 
за дупчење на карпи или 
земја: 

820730 - Алат за пресување, ко-
вање, извлекување или 
пресечување: 

8207 30 90 00 -Друго 
а) алат за работа со оп-
тички влакна и бакарни 
кабли 10 парчиња 

8471 Машини за автоматска 
обработка на податоци 
и нивни единици; .маг-
нетни или оптички чи-
тани,, машини за пресни-
мување на податоци на 
носители на ч податоци 
во кодирана форма и 
машини за обработка на 
такви податоци, не-
спомнати или неопфа-
тени на друго место: 

847150 - Дигитални централни 
единици освен оние од 
тар. подброеви 847141 и 
8471 49, кои содржат 
или несодржат во исто 
куќипгге една или две од 
следниве единици: ме-
мориски единици, 
влезни единици, 
излезни единици: 

847150 90 00 - Друго 
а) Персонални компју-
тери, сервери и проце-
сори . 30 парчиња 

847160 - Влезни или излезни 
единици, што содржат 
или не содржат мемори-
ски единици во исто ку-
пиште: 

847160 50 00 — Тасгатури 15 парчиња 
8471 70 - Мемориски единици: 
847170 53 00 Хард диск драив 

(hard disk drives) 10 парчиња 
847170 60 00 — Мемориски единици 

со магнетни ленти 
а) CD ром, DAT драј-
вови и други мем. 5 парчиња 

847180 - Други единици од ма-
шините за автоматска 
обработка на податоци: 

8471 80 10 00 - Периферни единици 3 парчиња 
8471 90 00 00 -Друго 

а) 10/1001UTP адаптери 15 парчиња 
8473 Делови и прибор (освен 

прекривани, куфери за 
машини и сл.) погодни 
за употреба исклучи-
телно или главно со ма- ; 

' шините од тар. број 
8469 до 8472: ' 

8473 30 Делови и прибор на 
. машините од тар. број 
8472: 

8473 30 10 00 Електронски плочи и 
делови, мрежни кар-
тици и интерфејси, кон-
тролери 3 парчиња 

8517 Електрични апарати за 
жична телефонија или 
жична телеграфија, 
вклучувајќи жични те-
лефонски апарати со 
безжична слушалка и ' 
телекомуникациски 
апарати за жични си-
стеми со носечка струја 
или дигитални линиски 
системи; вкдеофони: 

8517 21 00 00 -- Телефакс 3 парчиња 
8528 Приемни апарати за те-

левизија, со; или без 
владен радиодифузен 
приемник или Со апа-
рати за снимање или ре-
продукција на звук или 
слика; видео-монитори 
и видеопроектори: 

8528 21 ~Во боја 
8528 21 00 10 - Нови 30 парчиња 

8536 Електрични апарати за 
вклучување и исклучу-
вање или за заштита на 
електрични струјни 
кола или за оствару-
вање на приклучување 
за или во електрични 
струјни кола (на при-
мер, прекинувачи, ре-
ден, осигурувачи, бра-
нови со висока фрек-
фенција вклучници и 
штекери, сијалични 
грла и разводни кутии), 
за напони до 1000 V: 

8536 90 -Други апарати: 
8536 90 10 00 ~ Конектори и кон-

тактни елементи за 
жици и кабли 
а) Конектори и кон-
тактни елементи за ба-
кариќ и оптички ка-
бловн 6000 парчиња 

8538 Делови и прибор за упо-
треба исклучително или 
главно со апаратите од 
тар. број 8535, 8536 или 
8537: 

853810 00 00 - Табли плочи, пултови, 
маси, ормани и други ос-
нови за производите од 
тар. број 8535,8536 или 
8537: 
а) Табли, плочи, пул-
тови, панели, маси и др. 
погодни за монтажа на 

, бакарни и оптички еле-
менти 50 парчиња 

8542 Електронски инте-
грални кола и микрос-
клопови: 
Монолитен дигитални • 
интегрални кола: 
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8542 13 - Метално оксидни по-
лупроводници (МОЅ 
технологија): 

854213 10 00 - Мемории (D-RAMs; 
S-RAMs; cache-RAMs; 
EPROMs; E2PROMs; 
FLASH E2PROMs; 
ROMs; CAMs; FIFOS; 
LIFOs; и др.) 
а) Мемориски модули 
(2,4,8,16,32,64 и др.) 10 парчиња 

8544 Изолирана жица (вклу-
чувајќи емајлирана или 
анодизирана жица), ка-
бли ( вклучувајќи и ко-
аксијални кабли) и 
други изолирани елек-
трични рпроводници, с» 
или без конектори; ка-
бли од оптички влакна, 
изработени од поеди-
нечно оплапггени вла-
кна, комбинирани или 
не со електрични спро-
водници, со или без ко-
нектори: 
- Жица со намотки: 

8544 41 ~ Со конектори: 
8544 41 10 00 — Видови што се упо-

требуваат во .телекому-
никациите 
а) Каблови со телефон-
ски и компјутерски ин-
сталации со конектори 2000 метри 

8544 49 -Други: 
8544 49 20 00 — Видови што се упо-

требуваат во= телекому-
никациите 
а) Каблови за телефон-
ски и компјутерски ин-
сталации ЅТР, Ѕ-ЅТР, 
FTP) 20.000 метри 

8544 51 00 00 - Со конектори 
а) Напојни каблови со 
излезни конектори 15 парчиња 

8544 70 0000 - Кабли со оптички вла-
кна 
а) Оптички каблови 10.000 метри 

9009 Апарати за фотокопи-
рање со вграден оп-
тички систем, апарати 
за контактно копирање 
и апарати за термичко 
копирање: 

9009 21 00 00 ~ Со вградени оптички 
системи 
а) Фотокопирни апа-
рати 3 парчиња 

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

245. 
Врз основа на член 27, став 12 од Законот за цари-

ните („Службен весник на РМ" бр. 20/93 и 63/95) и ушен 
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 
Македонка, на седницата одржана на 18.2.1999 година, 
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 ЈПАУ 
„Македонија" и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 , 3 4 

Број 23-817/1 
23 февруари 1999 година 

Скопје' Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Љубчо Ѓеоргиевски, с.р. 

8427 4 Виљушкари; , други 
автокари со уреди за 
дигање или манипу-
лација: 

8427 20 - Други самоодни 
842720 90 00:-Друго 

а) Виљушкари, други 
автокари со уреди за 
дигање манипула-
ција, друго 2 парчиња 

8428 Други машини за ди-
гање, манипулација, 
натовар или истовар 
(на пример, лифтови, 
подвижни скали, 
транспортери и жи-
чарница): 

8428 40 00 00- Подвижни скали и 
подвижни патеки 
а) Патнички скали 
тип UDS-2 1 парче 

8705 Моторни возила за 
специјална намена 
(на пример, самото-
варни возила за пре-
воз на дефектни во-
зила, возила дигалки, 
пожарникарски во-
зила, возила со вѓра-
дени бетонски ме1 

шалки, возила за чи-
стење на патишта, 
возила за прскање 
или посинување, во-

! зила-подвижни рабо-
тилници, подвижни 
радиолошки еди-
ници), освен оние 
конструирани за пре-
воз на патници или на стоки 

8705 90 - Друго 
8705 90 90 00- Друго ' 

' а) Модуларен одмрз-
нувач GМО 2000 1 парче 

2. Ова решени влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањ«ето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр. 23-660/1 Претседател на Владата 
18 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 



246. 
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 18.2.1999 година, 
донесе 

Р Е) Ш Е I I И Е 
З А У Т В Р Д У В А Њ Е Н А О П Р Е М А Т А К О Ј А М О Ж Е 

Д А С Е У В Е З Е Б Е З П Л А Ќ А Њ Е Ц А Р И Н А 
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 наука и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименување Количина 

1 2 3 4 

8471 Машини за автомат-
ска обработка на по-
датоци и нивни еди-
ници; магнетни или 
оптички читани, ма-
шини за пресниму-
вање на податоци на 
носители на пода-
тоци во кодирна 
форма и машини за 
обработка на такви 
Податоци, неспом-
нати или неопфатени 
на друго место: 

8471 80 - Други единици од 
машините за авто-
матска обработка на 
податоци: 

8471 80 90 00-Друго 
а) ОЅ-4024С XYLAN 
OMN-ISTACK Един. за 
поврзување 1 парче 

8524 Плочи, плочи и други 
снимени подлоги со 
звучни или други 
слични феномени, 
вклучувајќи матрици 
и галвански отпеча-
тоци за производство 
на плочи, освен про-
изводите од Глава 37: 

8524 3100 00— За репродукција на 
појави, освен звук 
или слика 
а) OS-4024-SWH-3.4 
XYLAN Omnistack 
Software Licence 1 парче 
б) CPFW-EMC 
CHECKPOINT En-
terp. Manag. Console 
Software 1 парче 
в) CPFW-IM-25-XLN 
Inspec. Module Li-
cence for Omnistack 1 парче 

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

Бр. 23-686/1 Претседател на Владата 
18 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

25 февруари 1999 

247. 
Врз основа на член 46 став 5 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), а 
во врска со член 7 став 2 од Законот за државјанство на 
Република Македонија („Службен весник на РМ" бр. 
67/92) и член 2 и 3 од Одлуката за образување Посебна 
комисија за утврдување условот - владеење со македон-
скиот јазик за стекнување на државјанство на Репу-
блика Македонија, Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 8 февруари 1999 година, до-
несе * -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ПО-
СЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛО-
ВОТ - ВЛАДЕЕЊЕ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешуваат претседателот, членовите и нив-
ните заменици на Посебната комисија за утврдување 
условот - владеење со македонскиот јазик за стекну-
вање на државјанство на Република Македонија, по-
ради истек на времето за кое се именувани и тоа: 

а) претседателот: 
- Снежана Керубин; 

б) заменик на претседателот: 
- Сузана Попоска; 

в) членовите: 
- Агим Шакири, 
- Зора Гроздановска; 

г) нивни заменици: 
- Љуба Ѓорѓиева, 
- м-р Душанка Чучевска. 

2. За претседател, членови и нивни заменици на 
Посебната комисија за утврдување условот - владеење 
со македонскиот јазик за стекнување на државјанство 
на Република Македонија, се именуваат: 

а) за претседател: 
- м-р Љупчо Митревски, асистент-истражувач во 

Институтот за старословенска култура-Прилеп; 

б) за заменик на претседателот: 
- Коста Кочев, професор по македонски јазик во 

ОУ „Алија Авдовиќ" - с. Батинци, Скопје; 

в) за членови: 
- Агим Шаќири, заменик на главниот републички 

инспектор за труд, 
- Зора Гроздановска, советник во Владата на Репу-

блика Македонија; 

г) за заменици на членовите: 
- Александар Дангевски, советник во Владата на 

Република Македонија, 
- Сузана Пољоска, советник во Владата на Репу-

блика Македонија. 

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

Бр. 17-332/5 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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248. 
Врз основа на член 14 став 2 и 3 од Законот за 

основање Јавно претпријатие Македонска радиодифу-
зија („Службен весник на РМ" бр. 6/98) 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 
Македонка, на седницата одржана на 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НАБАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА 

РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ " 
1. За заменик на директорот на „Јавното претприја-

тие Македонска радиодифузија - Скопје*се именува 
Башким Османи, дипл. градежен инженер. -

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

Бр. 17-703/2 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
249. 

' Врз основа на член 14 став 2 и 3 од Законот за 
основање Јавно претпријатие Македонска радиодифу-
зија („Службен весник на РМ" бр. 6/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НАЈБАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА 
РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ 

1. Џеват Рамадани, се разрешува од должноста 
вршител на должноста заменик на директорот на» Јав-
ното претпријатие Македонска радиодифузија- -
Скопје 

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

Бр. 17-732/1 
8 февруари 1999 година 

Скопје 

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

251. 
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 8 февруари 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ „МАКЕДО-

НИЈА" - СКОПЈЕ 
1. Киро Дончевски се разрешува од должноста ди- в 

ректор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги 
„Македонија" - Скопје. 

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

Број 17-730/1 
8 февруари 1999 година 

Скопје 

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

252. 
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 Македонка" 
бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 8 февруари 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 
ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ 

„МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

1. За вршител на должноста директор на Јавното 
претпријатие за аеродромски услуги „Македонка" -
Скопје се именува Јани Ќар дула, финансиски директор 
на ЈП за аеродромски услуги „Македонија" - Скопје. 

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

250. 
Врз основа .на член 138 од Законот за водите 

(„Службен весник на РМ" бр. 4/98) и член 46 став 5 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 8 февруари 1999 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈВП „ВОДО-

СТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

1. Перо Грков, се разрешува од должноста вршител 
на должноста директор на Јавното водостопанско прет-
пријатие „Водостопанство на Македонија" - Скопје. 

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

Број 17-731/1 
8 февруари 1999 година 

Скопје 

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

Бр. 17-738/1 
8 февруари 1999 година 

Скопје 

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

253. 
Врз основа на член 46 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр.38/90 и „Службен весник на Република Македонка" 
бр. 63/94 и 63/98), а во врска со член 86 став 1 и 2 од 
Уредбата за организирање, подготвување и извршу-
вање на активностите и задачите на цивилната заштита 
во воена состојба и за формирање и подготвување на 
единиците на штабовите за цивилната заштита („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 51/92), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8 февруари 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА КОМАН-
ДАНТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА 

ЗАШТИТА 

1. Миланчо Успрцов се разрешува од должноста ко-
мандант на Републичкиот штаб за цивилна заштита, 
поради заминување од должноста од која е именуван. 
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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". 

Број 17-704/2 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, , 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
254« 

Врз основа на 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), а во врска со член 86 став 1 и 2 од 
Уредбата за организирање, подготвување и извршу-
вање на активностите и задачите на цивилната заштита 
во воена состојба и за формирање и подготвување на 
единиците на штабовите за цивилна заштита („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 51/92), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8 февруари 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМАНДАНТ НА РЕПУБЛИ-

ЧКИОТ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 
1. За командант на Републичкиот штаб за цивилна 

заштита се именува Никола Костески, потсекретар во 
Министерството за одбрана. 

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

Број 17-729/1 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје„ Љубчо Георгиевски> с.р. 
255. 

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за вна-
трешни работи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 19/95 и 55/97) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р ЕШ Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРА-

РАЗУЗНАВАЊЕ 
1. Се разрешува Алексо Доневски од должноста ди-

ректор на Дирекцијата за безбедност и контраразузна-
вање, орган во состав на Министерството за внатрешни 
работи, поради распоредување на друга должност. 

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

Број 17-468/2 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски> с.р. 

256. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за вна-

трешни работи („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 19/95 и 55/97) и член 46 став 5 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 38/90 и „Службен весник на Република 
Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 

1. За директор на Дирекцијата за безбедност и кон-
траразузнавање, орган во состав на Министерството за 

внатрешни работи, се именува Бојан Бојановски, дипл. 
- правник. 

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

Број 17-468/3 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

257. 
Врз основа на член 94 став 3 од Законот за органите 

на управата („Службен весник на СРМ" бр.40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр . 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник СРМ" бр. 38/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8 февруари 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИ-

ЧКИОТ ПЕДАГОШКИ СОВЕТ 
1. За претседател на Републичкиот педагошки со-

вет се именува д-р Апостол Поцески, редовен професор 
на Градежниот факултет - Скопје. 

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

Број 17-656/2 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

258. 
Врз основа на член 94 став 3 од Законот за органите 

на управата („Службен верник 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 8 февруари 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДА-

ГОШКИ СОВЕТ 
1. Од должноста претседател и членови на Републич-
киот педагошки совет се разрешуваат: 

а) претседателот: 
- д-р Благородна Лакинска; 
б) членовите: 
- д~р Даница Димова, 
- Таџедин Зуљфиу, 
- Александар Димов, 
- д-р Душко Иванов, 
- Кате Ичева, 
- Љубица Китаноска, 
- д-р Авзи Мемети, 
- Бојана Нацева, 
- Слободанка Николовска, 
- Васе Поповски, 
- д-р Александар Стериовски, 
- д-р Зоран Стојановски, 
- Олгица Тодоровска, 
- Лилјана Ќупева, 
- Агим Фазлиу, 
- д-р Наум Целаковски, 
- д-р Лидија Шоптрај анова, 
- Исмије Шабан, 
- Соколе Штрковски. 
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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 17 657/2 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 5 од Одлуката за утврдување на 
положбата на Владиниот агент на Република Македо-
нија во постапката пред Европскиот суд за човекови 
права, за начелата за организирање на неговата канце-
ларија, како и финансирање на неговата работа 
(„Службен весник ца Република Македонија" бр. 57/98) 
и член 35 од Правилата за постапката пред Европскиот 
суд за човекови права, а во врска со член 46 став 5 од 
Законот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен 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 8 фе-
вруари 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ВЛАДИНИОТ 
АГЕНТ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕ-

КОВИ ПРАВА ВО СТРАЗБУР 
1. За помошник на Владиниот агент за застапување 

на Република Македонија пред Европскиот суд за чове-
кови права во Сгразбур, се именува 

- Радица Лазаревска-Геровска, дипл. правник, вра-
ботена во „Рапид-КМ" Скопје. 

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

Бр 17 761/2 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) 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 
седницата одржана на 8 февруари 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 

1. За советник на министерот за иселеништво во 
Одделението за економски развој, реинтеграција и со-
цијални грижи за иселениците, се назначува Лела Јако-
влевска-Јотевска, досегашен советник на министерот 
за образование. 

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. 17-523/2 
8 февруари 1999 година 

Скопје 

261. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) 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 
седницата одржана на 8 февруари 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 
1. За советник на министерот за иселеништво во 

Одделението за економски развој, реинтеграција и со-
цијални грижи за иселениците, се назначува Данило 
Милошевски. 

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

Бр. 17-586/2 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
362. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) 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 
седницата одржана на 8 февруари 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 
1. За помошник на министерот за иселеништво, ра-

ководител на Секторот за иселеништво, се назначува 
д~ р Танас Вражиновсќи, досегашен научен советник во 
Институтот за старословенска култура - Прилеп. 

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

Бр. 17-727/2 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) 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 
седницата одржана на 8 февруари 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 
1. За помошник на министерот за иселеништво се 

назначува Сеадин Џафери, дипл. технолог. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-728/2 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
264. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СЕРСТВОТО ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 

1. За потсекретар во Министерството за иселениш-
тво се назначува Ристо Шанев, адвокат. 
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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. 17-411/2 _ 
8 февруари 1999 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

265. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

. РОТ ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 

1. За советник на министерот за иселеништво се 
назначува Стојмир Симјановски, професор по македон-
ски јазик. 

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

Бр. 17-411/3 „ 
8 февруари 1999 година Претседател на Владата 

Скопје на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

266. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 

1. За советник на министерот за иселеништво се 
назначува Олга Јаневска-Јовановиќ, досегашен само-
стоен извршител во Секторот за јавно информирање во 
Секретаријатот за информации. 

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

Бр. 17-411/4 
8 февруари 1999 година 

Скопје 
267. 

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

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

Бр. 17-473/2 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
268. : 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

НИЕ 
1. Се разрешува Благојче Крстаноски, од должноста 

потсекретар во Министерството за образование на Сек-
торот за финансиско-материјално работење. 

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

Бр. 17-474/2 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
269. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 

ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
СТОПАНСТВО 

1. Се разрешува Ѓорѓи Гајдов, од должноста потсе-
кретар во Министерството за стопанство, поради пре-
земање на други работи и задачи. 

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

Бр. 17-572/2 
8 февруари 1999 година 

Скопје 
Претседател на Владата 

на Република Македонија, 
Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

1. За потсекретар во Министерството за образова-
ние на Секторот за финансиско-материјално работење 
се назначува Гоце Видановски, дипл. економист. 

270. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СЃМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 Репулика 
Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА СТОПАНСТВО 

1. За помошник на министерот за стопанство кој ќе 
раководи со Секторот за мали и средни претпријатија и 
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занаетчиство се назначува Ѓорѓи Гајдов, досегашен 
потсекретар во Министерството за стопанство. 

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

Број 17-573/2 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
271. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА СТОПАНСТВО 

1. За советник на министерот за стопанство за про-
изводство и промет на вооружување^ воена опрема се 
назначува Милица Трајковска, досегашен директор на 
„Конмак" - Скопје. 

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

Број 17-690/2 
8 февруари 1999 година 

Скопје 
272. — 

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

Врз основа на член 9 точка 5 од Законот за Царин-
скиот закон („Службен весник на РМ" бр. 21/98) 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 
Македонка, на седницата одржана на 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

1. За заменик на директорот на Царинската управа 
се именува Џевер Имери, дипл. економист. 

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

Број 17-611/4 
8 февруари 1999 година 

Скопје 
273. 

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

Врз основа на член 142 став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУ-

БЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

1. Се разрешува Мухамет Папранику, од должноста 
заменик на директорот на Дирекцијата за републички 
стоковни резерви. 

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

Број 17-611/5 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
274. 

Врз основа на член 142 став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТО-

КОВНИ РЕЗЕРВИ 
1. За заменик на директорот на Дирекцијата за репу-

блички стоковни резерви се именува Решат Нагавци, 
дипл. инж. технолог. 

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. 

Број 17-611/6 
8 февруари 1999 година 

Скопје 

275. 
Врз основа на член 142 став 3 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЗАВОДОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕ-

ТРОЛОГИЈА 
1. За заменик на директорот на Заводот за стандар-

дизација и метрологија се именува Весна Георгиевска, 
досегашен самостоен инженер за понуди во А.Д. 
„ЕМО" - Охрид - Маркетинг - Скопје. 

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

Број 17-667/2 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

276. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЛАВЕН 
РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

1. Се разрешува Ристо Чивчиев од должноста главен 
републички инспектор за земјоделство на Републич-
киот инспекторат за земјоделство. 
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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 17 698/2 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година, на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
277. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИН-

СПЕКТОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
1. За главен републички инспектор за земјоделство 

на Републичкиот инспекторат за земјоделство, се име-
нува Васил Зекиров, дипл.инж.агроном. 

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

Бр. 17-698/3 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

278. 
Врз основа на член 16 од Законот за Јавното право-

бранителство („Службен весник на РМ" бр. 47/97) и 
член 46 став 5 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 8 фе-
вруари 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕ-
НИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА 

СКОПЈЕ 

1. Мио драг Стевановиќ, се разрешува од функцијата , 
заменик на јавниот правобранител на Република Маке-
донија за подрачјето на Скопје. 

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

Бр. 17-739/1 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, ср . 

279. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на РМ" 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 РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 8 фе-
вруари 1999 година; донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

- СКОПЈЕ 
1. Борислав Јосифов, дипл.инж.архитект се разре-

шува од должноста заменик на директор на Јавното 

претпријатие за просторни и урбанистички планови -
Скопје. 

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

Бр 17-733/1 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
280. 

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на РМ" 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 РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 8 фе-
вруари 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПА-

СИШТАТА - СКОПЈЕ 
1. Симеон Ристоски, се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Јавното претприја-
тие за стопанисување со пасиштата - Скопје. 

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

Бр. 17-736/1 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
281. 

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 
Претпријатија („Службен весник на РМ" 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 РМ" бр. 63/94 и 63/98), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 8 фе-
вруари 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПА-

, , СИШТАТА - СКОПЈЕ 
1. За директор на Јавново претпријатие за стопани-

сување со пасиштата - Скопје се именува Исмет Ли-
мани> дипл.инж.агроном. 

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

Бр. 17-737/1 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
282. 

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96), член 8 од Одлуката за основање на 
Јавно претпријатие за берзанско работење „Агро-Берг 
за" („Службен весник на Република Македонија" бр. 
32/92) 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 68/98),' Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 февруари 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ „АГРО-БЕР-

1 З А " - СО П•О. - СКОПЈЕ 
1. Инж. агр: Живко Поповски се разрешува од 

должноста директор на Јавното претпријатие за бер-
занско работење „Агро-Берза" - со П•О. - Скопје. 
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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. 17-734/1 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

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

Бр. 17-749/1 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

286. — 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) 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 8 февруари 1999 година, донесе 

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

НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА 

1. Се разрешува Љубисав Лазаревиќ од должноста 
помошник на министерот за наука кој раководи со Сек-
торот за информатика. 

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

Бр. 17-711/2 Претседател на, Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
287. — 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) 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 8 февруари 1999 година, донесе 

283. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 38/96), член 8 од Одлуката за основање на 
Јавно претпријатие за берзанско работење „Агро-Бер-
за" („Службен весник на Република' Македонија" бр. 
32/92) 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 одржан^ на 8 февруари 1999 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА БЕРЗАН-
СКО РАБОТЕЊЕ „АГРО-БЕРЗА" - СО П•О. -

СКОПЈЕ 
1. За директор на Јавното претпријатие за берзанско 

работење „Агро-Берза" - со П•О. - Скопје се именува 
Реџаил Исмаили, дипл.инж.агроном. 

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

Бр. 17-735/1 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
284. 

Врз основа на член 142 став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 38/90 
и „Службен весник ца Република Македонија" бр. 63/94 
и 63/98), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 8 февруари 1999 година, донесе 

Р Е ТИ Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТ-

СКА УПРАВА 
1. Се разрешува Крсто Гавриловски, од должноста 

заменик на директорот на Републичката геодетска 
управа. 

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

Бр. 17-748/1 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р: 
285. 

Врз основа на член 142 став 3 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ бр. 40/90 и 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 
63/98) 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 8 февруари 1999 година, донесе 

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

НА РЕПУБЛИЧКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 
* -

1. За заменик на директорот на Републичката ге-
одетска, управа,. се; именува Јакуп Фетаи, досегашен ре-
ферент во Одделението за основни геодетски работи во 
Републичката геодетска управа. 

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

РОТ ЗА НАУКА 

1. За помошник на министерот за наука кој ќе рако-
води со Секторот за информатика, се назначува Фис-
ник Марку, инженер за телекомуникации и информа-
тика. 

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

Бр. 17-712/2 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА 
1. За потсекретар во Министерството за трговија се 

назначува Владимир Цветиновски, досегашен советник 
на министерот за стопанство. 
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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. 17-724/2 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

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

289. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРГОВИЈА 
1. За советник на министерот за трговија се назна-

чува Димитар Илиевски, досегашен директор за правни 
и општи работи во ПИИМ „Унија" експорт-импорт, 
Скопје. 

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

Бр 17-725/2 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Л>убчв Георгиевски, с.р. 

290. — 

Бр. 17-726/2 
8 февруари 1999 година 

Скопје 

292. 

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

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРГОВИЈА 

1. За советник на министерот за трговија се назна-
чува Зоран Видиновски, досегашен комерцијален рефе-
рент во „МИН Експорт" увоз-извоз, Скопје. 

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

Бр. 17-725/3 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
291. -

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРГОВИЈА 

1. За советник на министерот за трговија се назна-
,нува Оливера Цветановска, досегашен помошник на 
министерот за стопанство. 

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

Бр 17-726/3 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

293. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/90 и „Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 8 февруари 1999 година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРГОВИЈА 

1. За советник на министерот за трговија се назна-
чува Јадранка Бошкоска, досегашен помошник на ми-
нистерот за култура. 

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

Во 17 726/4 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен;весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) и член 46 
став 5 од Зак*онот 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРГОВИЈА 
1. За советник на министерот за трговија се назна-

чува Петар Мирчевски, досегашен помошник на мини-
стерот за стопанство. 

294. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРГОВША 
1. За советник на министерот за трговија се назна-

чува Светлана Јаневска, досегашен советник на мини-
стерот за стопанство. 
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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. 17-726/5 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
295. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРГОВША 
1. За советник на министерот за трговија се назна-

чува Тони Димовски, досегашен советник на министе-
рот за стопанство. 

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

Бр 17-726/6 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
296. —— 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРГОВИЈА 
1. За советник на министерот за трговија се назна-

чува Јани Богоевски, досегашен потсекретар во Мини-
стерството за стопанство. 

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

Бр 17-726/7 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје. Љубчо Георгиевски, с.р. 
297. ; 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40&) и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРГОВИЈА 
1. За советник на министерот за трговија се назна-

чува Петар Митков, досегашен советник на министерот 
за стопанство. 

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

Бр 17 726/8 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРГОВИЈА 

1. За советник на министерот за трговија се назна-
чува Нона Шишковска-Соколовска, досегашен совет-
ник на министерот за стопанство. 

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

Бр. 17-726/9 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

299. ~ ~ 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е 14 Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕ-

РОТ ЗА ТРГОВИЈА 
1. За советник на министерот за трговија се назна-

чува Тања Таневска, досегашен виш советник во Мини-
стерството за култура. 

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

Бр. 17-726/10 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

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

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРГОВИЈА 

1. За советник на министерот за трговија се назна-
чува м-р Тони Петровски, досегашен самостоен совет-
ник во Одделението за мултилатерална соработка во 
Министерството за стопанство. 

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

Бр 17-726/11 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
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301. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРГОВИЈА 

1. За советник на министерот за трговија се назна-
чува Вера Пепелничка, досегашен самостоен советник 
во Министерството за стопанство - Подрачна единица 
„Центар" - Скопје. 

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

Бр 17-726/12 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

302. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За советник на министерот за труд и социјална 
политика се назначува Ибиш Кадрија, досегашен пот-
секретар во Министерството за труд и социјална поли-
тика. 

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

Бр 17-759/1 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

303. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

ЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
1. Се разрешува Ибиш Кадрија од должноста потсе-

кретар во Министерството за труд и социјална поли-
тика. 

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

Бр. 17-612/4 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

304. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 

1. Се разрешува Навсика Петровска од должноста 
помошник на министерот за труд и социјална политика. 

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

Бр. 17-612/5 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

305. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. ЗА советник на министерот за труд и социјална 
политика се назначува Навсика Петровска, досегашен 
помошник на министерот за труд и социјална политика. 

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

Бр. 17-612/12 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година н а Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
306. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 

1. Се разрешува Цветко Видоески од должноста по-
мошник на министерот за труд и социјална политика. 

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

Бр.17-612/6 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 



25 февруари 1999 

307. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
1. Се разрешува Илија Рајчановски од должноста 

советник на министерот за труд и социјална политика. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 17-612/7 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

308. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 
Македонка, на седницата одржана на 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За помошник на министерот за труд и социјална 
политика се назначува Илија Рајчановски, досегашен 
советник на министерот за труд и социјална политика. 

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

Бр. 17-612/10 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
309. 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИ-

ТИКА 
1. За потсекретар во Министерството за труд и соци-

јална политика се назначува Кадри Кадриу, досегашен 
раководител на Службата за аналитичко истражувачка 
дејност во Центарот за социјални работи во Гостивар. 

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

Бр. 17-612/8 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

Бр. 10-Стр. 465 

310. . 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 4<У90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 8 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИ-

ТИКА 

1. За потсекретар во Министерството за труд и соци-
јална политика се назначува Светолик Прентовски, 
вработен во Компанијата „Давитко" - Скопје. 

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

Бр. 17-612/9 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

311. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонка 
(„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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1. За помошник на министерот за труд и социјална 
политика се назначува Ќани Алиу, досегашен профе-
сор во Гимназијата „Гоце Делчев" - Куманово. 

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

Бр. 17-612/11 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година На Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

312. 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40АХ) и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонка 
(„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 8 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
1. За советник на министерот за труд и социјална 

политика се назначува Каменчо Ѓоргов, досегашен ди-
ректор на Републичката управа за прашања на борците 
и воените инвалиди. 

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

Бр. 17-758/1 Претседател на Владата 
8 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 



3 1 3 . 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 15 февруари 1999 
година, донесе 

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

ТРЕШНИ РАБОТИ 
1. Се разрешува Љубомир Михајловски, од должно-

ста потсекретар во Министерството за внатрешни ра-
боти кој раководи со Криминалистичката полиција. 

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

Бр. 17-829/1 Претседател на Владата 
15 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

3 1 4 . 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 
Македонка, на седницата одржана на 15 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РА-

БОТИ 
1. Се разрешува Бранко Бојчевски, од должноста 

помошник на министерот за внатрешни работи кој ра-
ководи со Градската управа за внатрешни работи -
Скопје. 

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

Бр. 17-830/1 Претседател на Владата 
15 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
3 1 5 . 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 
Македонка, на седницата одржана на 15 февруари 1999 
година, донесе 

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

РОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
1. За помошник на министерот за внатрешни работи 

кој ќе раководи со Градската управа за внатрешни ра-
боти, се назначува Адексо.Доневски досегашен дирек-
тор на Дирекцијата за безбедност и контраразузна-
вање. 

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

Бр. 17-831/1 Претседател на Владата 
15 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 

25 февруари 1999 

3 1 6 . " ~ 
Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-

ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 15 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За потсекретар во Министерството за внатрешни 
работи кој ќе раководи со Полицијата се назначува 
Александар Дончев, досегашен помошник на министе-
рот за внатрешни работи. 

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

Бр. 17-832/1 Претседател на Владата 
15 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
3 1 7 . — 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) и член 46 
став 5 од Законот за Владата на Република Македонка 
(„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 15 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РА-

БОТИ 
1. Се разрешува Алексадар Дончев, од должноста 

помошник на министерот за внатрешни работи кој ра-
ководи со Полицијата. 

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

Бр. 17-833/1 Претседател на Владата 
15 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевски, с.р. 
3 1 8 . 

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и 
„Службен весник на РМ" бр. 63/94 и 63/98) 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 15 февруари 1999 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. За потсекретар во Министерството за внатрешни 
работи кој ќе раководи со Криминалистичката поли-
ција, се назначува Васко Зафировски, досегашен заме-
ник на потсекретарот за Криминалистичка полиција. 

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

Бр. 17-834/1 Претседател на Владата 
15 февруари 1999 година на Република Македонија, 

Скопје Љубчо Георгиевска, с.р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Стр. 466-Бр. 10 



25 февруари 1999 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 10- Стр. 467 

319. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член 110 и член 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 10 
февруари 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува член 6 точка 29 од Законот за градот 

Скопје („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 49/96). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
иницијативата поднесена од Стамен Фил илов од Скопје 
со Решение У.бр. 184/98 од 23 декември 1998 година 
поведе постапка за оценување уставноста на член 6 
точка 29 од Законот означен во точката 1 на оваа од-
лука, затоа што се постави прашањето за неговата со-
гласност со Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 6 
точка 29 од Законот, градот Скопјечсамостојно одре-
дува престапи и казни кога не се почитуваат прописите 
на градот Скопје. 

5. Една од темелните вредности на уставниот поре-
док на Република Македонија, согласно член 8 став 1 
алинеја 4 од Уставот е поделбата на државната власт на 
законодавна, извршна и судска. Операционализацијата 
на оваа темелна вредност на уставниот поредок е извр-
шена во главата III на Уставот, во која се утврдени 
носителите на сите три видови на власт и тоа во член 61 
став 1 е утврдено дека носител на законодавната власт е 
Собранието на Република Македонија, во член 88 став 
1, како носител на извршната власт е утврдена Владата 
на Република Македонија, а според член 88 од Уставот 
судската власт ја вршат судовите кои се самостојни и 
независни и кои судат врз основа на Уставот, законите 
и меѓународните договори ратификувани во согласност 
со Уставот. 

Уставот на Република Македонија во основа не 
содржи формална дефиниција за тоа што се смета за 
казниво дело ниту пак ги класифицира казнивите дела 
според степенот на општествената опасност. 

Единствено разграничување меѓу кривични дела и 
други казниви дела е направено во член 106 став 1 од 
Уставот во кој е предвидено дека јавното обвинител-
ство ги гони сторителите на кривични дела и на други 
со закон утврдени казниви дела. 

Во рамките на граѓанските и политички слободи и 
права, Уставот *ги определува начинот на остварува-
њето на слободата на човекот и неговата одговорност 
за сторени казниви дела. Имено, членот 13 од Уставот 
определува дека лицето обвинето за казниво дело ќе се 
смета за невино се додека неговата вина не биде утвр-
дена со правосилна судска одлука. Според член 14 став 
1 од Уставот, никој не може да биде казнет за дело кое 
пред да биде сторено не било утврдено со закон или со 
друг пропис како казниво дело и за кое не била предви-
дена казна, а според ставот 2 на овој член, никој не 
може повторно да биде суден за дело за кое веќе бил 
суден и за кое е донесена правосилна судска одлука. 

Од овие уставни одредби произлегува дека вината за 
одредено казниво дело мора да биде утврдено со судска 
одлука што значи дека за вината на сторителите за сите 
казниви дела можат да одлучуваат само судовите. 

Во член 117 став 2 од Уставот на Република Македо-
нија е утврдена надлежноста на градот Скопје, како 
посебна единица на локалната самоуправа во која што 
граѓаните непосредно и преку претставници учеству-
ваат во одлучувањето за прашања од значење за градот 
Скопје, а особено во областите на урбанизмот, кому-

налните дејности, културата, спортот, социјалната и 
детската заштита, предучилишното воспитување, ос-
новното образование, основната здравствена заштита и 
во други области определени со закон. 

Според член 1 од Кривичниот законик, на никого не 
може да му биде изречена казна или друга кривична 
санкција за дело, кое, пред да е сторено, не било со 
закон определено како кривично дело и за кое не била 
пропишана казна со закон. Членот 7 од овој Кривичен 
законик определува дека кривично дело е против-
правно дело што со закон е определено како кривично 
дело и чии обележја се определени со закон. 

Според член 3 од Законот за прекршоците, никому 
не може да му биде изречена прекршочна санкција за 
дело кое, пред да е сторено, не било со закон опреде-
лено како прекршок и за кое со закон не била пропи-
шана казна. Членот 5 од овој закон утврдува дека 
прекршокот е противправно дело што со закон е опре-
делено како прекршок и чии обележја се определени со 
закон. 

Според член 36 од овој закон, поимот прекршок ги 
опфаќа и делата што во одделни закони се предвидени 
како стопански престапи. 

Членот 103 од овој закон утврдува дека со денот на 
влегувањето во сила на овој закон престанува да важи 
Законот за стопански престапи. 

Според изнесеното, престапот како казниво дело во 
ниеден закон посебно не е дефиниран и за него не се 
предвидени санкции. Напротив, според Законот за 
прекршоци поимот прекршок ги опфаќа и делата што 
се предвидени како стопански престапи. 

И покрај наведеното, според мислењето на Судот, 
уставен основ за оспорената одредба од Законот за 
градот Скопје може да биде член 14 став 1 од Уставот 
според кој никој не може да биде казнет за дело кое 
пред да биде сторено не било утврдено со Закон или 
друг пропис како казниво дело и за кое не била предви-
дена казна. Оттука, согласно овој член од Уставот, 
1радот Скопје, како посебна единица на локалната са-
моуправа, можеби би можел да утврдува престапи и 
казни кога не се почитуваат прописите на градот 
Скопје, меѓутоа, имајќи го предвид членот 13 од Уста-
вот, според кој лицето обвинето за казниво дело, а под 
кој поим, според мислењето на Судот, можат да се 
подведат и престапите, со оглед дека и за нив се предви-
дува казна, ќе се смета за невино се додека неговата 
вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, 
пред Судот се постави прашањето кој орган ќе одлу-
чува по престапите односно кој орган ќе ја утврдува 
вината и ќе ја изрекува казната на лицето обвинето за 
престап. Ова дотолку повеќе што и согласно член 98 
став 2 од Уставот судовите судат врз основа на Уставот 
и законите и меѓународните договори ратификувани во 
согласност со Уставот, и што согласно ставот 5 од 
истиот член надлежноста на судовите се утврдува со 
закон, така што од овие уставни одредби произлегува 
дека судовите не би можеле да одлучуваат за престапи, 
како казниви дела кои претходно не биле утврдени со 
закон и за чие одлучување претходно не е утврдена 
нивна надлежност со закон. 

Од наведените уставни одредби, исто така, произле-
гува дека за престапите, како казниви дела одредени со 
прописите на градот Скопје, како посебна единица на 
локалната самоуправа, не можат да одлучуваат ниту 
органите на градот Скопје затоа што тоа би било во 
спротивност и со уставното начело на поделбата на 
власта, според кое судската власт ја вршат единствено 
судовите, а не и други органи. 

Понатаму, ако се има предвид дека работите од-
носно надлежностите на градот Скопје како посебна 
единица на локалната самоуправа, утврдени во членот 6 
од Законот главно се условени да бидат во согласност 
со закон, произлегува дека градот Скопје односно него-
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виот совет нема потреба да утврдуваат престапи и 
казни бидејќи своите надлежности ги вршат во соглас-
ност со определени закони во кои се веќе предвидени 
казниви дела и санкции. При тоа особено треба да се 
има предвид фактот дека единиците на локалната само-
управа односно нејзините органи согласно Уставот ра-
ботат во интерес на локалното население, но немаат 
ингеренции да го казнуваат населението. Утврдува-
њето на казниви дела и санкции е исклучива надлеж-
ност на државната власт. 

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

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

У.бр. 184/98 лг Претседател 
10 февруари 1999 година113 Уставниот суд на Република 

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

320. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО и член 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 10 
февруари 1999 година, донесе 

О Д Л У К А 
• 

1. Се укинува Одлуката за определување на услови 
за градба на објектот Средно медицинско училиште 
„Никола Штејн" што треба да се гради во општината 
Тетово, донесена на 25 мај 1998 година од Владата на 
Република Македонија, а објавена во „Службен весник 
на Република Македонија" бр. 25/98. 

2. Се укинува Решението У.бр.154/98 од 23 декември 
1998 година со кое Се запрени од извршување поединеч-
ните акти и дејствија донесени односно преземени врз 
основа на актот од точката 1 на оваа одлука. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
иницијативата поднесена од Адили Муамет од Тетово 
со Решение У.бр. 154/98 од 23 декември 1998 година 
поведе постапка за оценување на законитоста на актот 
означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што се 
постави прашањето за неговата согласност со Законот 
за просторното и урбанистичкото планирање („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 4/96 и 28/97). 

Истовремено, Судот ги запре од извршување поеди-
нечите акти и дејствија донесени односно преземани врз 
основа на актот означен во точката 1 на оваа одлука до 
донесување на конечната одлука, заради спречување на 
настанување материјална штета и други тешко отстран-
ливи штетни последици што би можеле да настанат со 
неговото извршување. 

5. Судот на седницата утврди дека Владата на Репу-
блика Македонија оспорената одлука ја донела врз ос-
нова на член 34 од Законот за просторно и урбани-
стичко плаК*иран>е („Службен весник нај>епублика Ма-
кедонија" бр. 4/96 и 28/97) и дека со неа се определуваат 
услови за градба на објектот Средно медицинско учи-
лиште „Никола Штејн" што ќе се граде! во општина 
Тетово КО „Тетово", м.в. Касарна" на дел од КП 
бр.2020 и дел од КП бр. 2022 катастарска култура не-
плодно земјиште сопственост на Република Македонија 
- сегашен корисник РО за стопанисување со градски 
стадиони и други спортски објекти, а инвеститор е Ми-

нистерството за образование и физичка култура на Ре-
публика Македонија, како и•се определува земјиште 
кое му припаѓа на објектот за неговата редовна 
употрба. 

Составен дел од одлуката е графичкиот прилог -
ситуација во М1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животната средина. 

Судот, исто така, утврди дека за просторот на кој се 
однесува оспорената одлука не постои детален урбани-
стички план, но во важност е само Основниот урбани-
стички план (по сегашна терминологија - генерален 
урбанистички план) донесен со Одлука на Собранието 
на општината Тетово бр. 08-3307 од 14.09.1990 година, 
во кој се дефинирани зони со заштитно зеленило, спорт 
и рекреација, градско јавно зеленило. Конкретната ло-
кација на училиштето се наоѓа во рамките на овие зони, 
а поконкретно во дел од зоната на спорт и рекреација -
како зеленило, а не како објекти кои треба да се гра-
дат. 

Судот, исто така, утврди дека локација за градба на 
средно медицинско училиште е предвидена и со Детал-
ниот урбанистички план за VI станбена заедница Те-
тово, која што се наоѓа во непосредна близина на Меди-
цинскиот центар Тетово. Имено, оваа локација е утвр-
дена со Одлука за делумно усвојување на Деталниот 
урбанистички план за VI станбена заедница Тетово бр. 
08-283/4 од.28.05.1996 година донесена од Собранието 
на општина Тетово, на седницата одржана на 27.05.1996 
година. На истата седница, а под бр. 08-283/3, Собра-
ните на општината Тетово донело и Одлука за измени и 
дополнувања на Генралниот урбанистички план на град 
Тетово во делот од VI станбена заедница. 

Меѓутоа, по повод иницијативата за поведување по-
стапка за оценување на законитоста на Одлуката за 
измени и дополнувања на Генералниот урбанистички 
план на град Тетово во делот од VI станбена заедница, 
Уставниот суд утврди дека на оваа одлука не е дадена 
согласност од Министерството за урбанизам, градеж-
ништво и заштита на животната средина, поради што 
согласно член 22 став 7 од Законот за просторното и 
урбанистичкото планирање планот се смета дека не е 
донесен. 

Од наведената фактичка состојба на работите по 
предметот произлегува дека за изградба на средното 
медицинско училиште во Тетово моментално се пред-
видени две локации и тоа едната со Деталниот урбани-
стички план за VI станбена заедница, а другата - со 
оспорената одлука на Владата на Република Македо-
нија во V станбена заедница и дека помеѓу Деталниот и 
Генералниот урбанистички план-за VI станбена заед-
ница постои неусогласеност, со оглед дека со Детал-
ниот урбанистички план за овој дел од градот Тетово 6 
предвидена локација за изградба на училишна зграда на 
Средното медицинско училиште „Никола Штејн" - Те-
тово, а додека со Генералниот урбанистички план е 
предвидена содржина од отворени спортски објекти. 

6. Во членот 2 од Законот за просторното и урбани-
стичкото планирање, просторното и урбанистичкото 
планирање е дефинирано како континуиран процес кој 
се обезбедува со изработување, донесување и спроведу-
вање на просторни и урбанистички планови кои меѓу-
себно се усогласуваат. 

Со член 4 од истиот закон е предвидено дека со 
просторното и урбанистичкото планирање се обезбе-
дува порамномерен просторен развој, рационално уре-
дување и користење на просторот, условите за хумано 
живеење и работење на граѓаните, како и се предвиду-
ваат мерки за заштита и унапредување на животната 
средина и природата, заштита од воени разурнувања, од 
природни и технолошки непогоди. 

Понатаму, според член 10 став 2 од Законот, гене-
ралниот урбанистички план содржи особено: намена на 
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земјиштето и функционална организација на подрач-
јето опфатено со планот, со граници на опфатот на 
урбаното подрачје, решенија за генерални водови и об-
јекти на сообраќајна и друга инфраструктура, основни 
услови за изградба на станбени, стопански, јавни, 
спортско-рекреативни и други објекти, градежни и ре-
гулациони линии и т.н., а додека според член 51 став 1, 
кој спаѓа во групата на преодни одредби од овој закон, 
основните урбанистички планови донесени пред влегу-
вањето во сила на овој закон, се применуваат како 
генерални урбанистички планови, до нивното усогласу-
вање со овој закон. 

Согласно член 17 од Законот, плановите се израбо-
туваат во две фази: нацрт на план и предлог на план, 
при што по нацртот на планот задолжително се органи-
зира стручна расправа со учество на претставници на 
органите и организациите од подрачјето опфатено со 
планот, а додека по нацртот ра деталниот урбани-
стички план на населеното место во општината се спро-
ведува јавна анкета. Исто така, и изменувањата и до-
полнувањата на урбанистичките планови согласно член 
20 став 1 се вршат по иста постапка за нивно донесу-
вање, а според членот 19 од Законит по нацртите на 
плановите се врши и стручна ревизија од страна на 
стручно научна институција или комисија што ги опре-
делува министерот надлежен за работите на урбаниз-
мот. 

Од изнесените одредби на Законот произлегува дека 
просторните и урбанистичките планови се документ од 
посебно значење за уредувањето и користењето на про-
сторните и урбанистичките планови се документ од по-
себно значење за уредувањето и користењето на про-
сторот и за животот и работата на граѓаните, поради 
што Законот пропишува и посебен режим односно по-
себна постапка и услови за нивно донесување, како и за 
нивно изменување и дополнување. 

Во член 34 од Законот за просторното и урбанистич-
кото планирање се утврдува дека „по исклучок за про-
стори вон населено место за кое е донесен просторен 
план или во населено место за кое е донесен генерален 
урбанистички план, услови за градба на објект од јавен 
интерес утврден со закон и за стопански објекти од 
значење за Републиката можат да се определат со акт 
на Владата на Република Македонија44. 

Од означената законска одредба произлегува дека 
овластувањето од член 34 од Законот, Владата може да 
го користи само ако е донесен просторен или генерален 
урбанистички план, а не е донесен детален урбани-
стички план, и ако се работи за објект од јавен интерес 
или за стопански објект од значење за Републиката. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај за про-
сторот што го опфаќа оспорената одлука не е донесен 
детален урбанистички план, а е донесен генерален ур-
банистички план со кој овој простор е предвиден да се 
користи за зеленило, спорт и рекреација, а не за из-
градба на училишна зграда, Судот го оценуваше праша-
њето дали Владата може да го применува член 34 од 
Законот и да утврди дека тоа не произлегува ниту од 
суштината на членот 34 ниту од концепцијата на самиот 
закон со кој е утврден системот на просторното и урба-
нистичкото планирање. Исто така, оцени дека членот 
34 треба да се толкува поврзано со другите законски 
одредби, кои ја изразуваат целта и суштината на урба-
нистичкото планирање. 

Имено, и од суштината, а и од самата формулација 
на членот 34 произлегува дека актот на Владата доне-
сен во случаите предвидени во овој член треба да биде 
во согласност со генералниот урбанистички план затоа 
што и во самиот член 34 донесувањето на овој акт е 
условено со постоењето на генерален урбанистички 
план, а овој услов, според мислењето на Судот, има 
смисла доколку ја обврзува Владата ова свое овласту-

вање да го реализира во рамките на овој плански доку-
мент. 

Од друга страна ако се имаат предвид особено чле-
новите 2,4,5 став 1 алинеја 15 и членовите 7,10,11, 31 и 
35 произлегува дека целите и функциите на простор-
ното и урбанистичкото планирање е обезбедување на 
порамномерен просторен развој и рационално уреду-
вање и користење на просторот, како и обезбедување 
услови за хумано живеење и услови за работа на граѓа-
ните, дека овие цели и функции се обезбедуваат првен-
ствено преку изработување, донесување и спроведу-
вање на сите видови просторни и урбанистички планови 
предвидени во член 7 од овој закон, чија што содржина 
односно елементи, децидно се утврдени од членовите 8 
до 12 на истиот закон, и дека за обезбедување на овие 
цели и функции неминовно е просторните и урбани-
стичките планови меѓусебно да се усогласени, на ЦЈТО 
посебно обврзува член 2 од Законот за просторното и 
урбанистичкото планирање. 

Оттука, одлуката на Владата, која е на ниво на де-
тално планирање, со оглед дека таа се донесува за насе-
лено место односно за дел од населено место за кое е 
донесен генерален урбанистички план, а не е донесен 
детален урбанистички план, не може содржински да го 
дезавуира генералниот урбанистички план, во ниту 
една негова одредба, туку само може и треба да ги 
утврди односно замени оние елементи односно услови 
за градба што треба да ги содржи деталниот урбани-
стички план, кој за населеното место, односно дел од 
населеното место на кое во даден момент постои по-
треба од изградба на објект од јавен интерес, не е доне-
сен во регуларна постапка. Значи актот на Владата кој 
во случаите од членот 34 го заменува односно надоме-
стува деталниот урбанистички план, во секој случај 
треба да произлегува од генералниот урбанистички 
план и со него не може да се менува содржината на тој 
план, затоа што се работи за ист простор кој со овие два 
плана е разработен на различни нивоа. Имено, генерал-
ниот урбанистички план просторот го третира во пого-
леми размери, односно тој обезбедува хармонизација на 
односите на пошироко подрачје и тој е оној што го 
штити општиот интерес и утврдува основни услови, 
односно насоки за користење на тој простор, а додека 
деталниот урбанстички план ги дефинира елементите 
на генералниот урбанистички план во онаа размера 
што овој план не можел да ги дефинира со оглед на 
размерот на планирањето, така што сите елементи од-
носно услови за градба се дефинираат во деталните 
урбанистички планови, без кои практично не можат да 
функционираат односно да се реализираат генералните 
урбанистички планови. Ова со други зборови значи 
дека овластувањето на Владата од член 34 може да се 
реализира само како допрецизирање и доразработу-
вање на рамковните претпоставки кои се дадени за на-
мената на просторот со генералниот урбанистички 
план. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди дека 
оспорената одлука на Владата не е донесена во функ-
ција на определување услови за изградба на објект, 
туку значи предвидување изградба на објект надвор од 
Генералниот урЅбанистички план на град Тетово во де-
лот од V станбена заедница со што се врши изменување 
на тој план надвор од постапката пропишана со Зако-
нот за просторното и урбанистичкото планирање. 

Со оспорената одлука, според мислењето на Судот, 
исто така, се доведува во прашање и спроведувањево на 
самиот Генерален урбанистички план и тоа во однос на 
неговата определба просторот што го опфаќа оваа од-
лука да се користи за зеленило, спорт и рекреација, а не 
за изградба на училишна зграда, на кој начин се неги-
раат и целите и функциите за кои е донесен овој план, 
во што сигурно не се состои суштината на овластува-
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н>ето на Владата утврдено во членот 34 од Законот за 
просторното и урбанистичко планирање. 

7. Со оглед на тоа што донесе конечна одлука по 
оспорената одлука, Судот одлучи да го укине решени-
ето со кое беа запрени од извршување поединечните 
акти и дејствија донесени односно преземени врз основа 
на таа одлука. 

8. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

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

У.бр. 154/98 Претседател 
10 февруари 1999 година«3 Уставниот суд на Република 

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

321. ~ -

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 70/92), на седницата одржана на 10 февруари 1999 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинуваат член 21 став 1 точка 3 и членовите 
29 и 31 од Правилникот за вршење на работите на 
Министерството за внатрешни работи („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 12/98). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по подне-
сена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје, со Ре-
шение У.бр. 137/98 од 2 декември 1998 година поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста на 
одредбите од Правилникот означени во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нив-
ната согласност од член 12 од Уставот на Република 
Македонија и Законот за внатрешни работи. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 21 
став 1 точка 3 од Правилникот овластеното службено 
лице ќе приведе лице без наредба, меѓу другото, кога 
постои основ за примена на мерката задржување. Во 
член 29 е предвидено дека овластените службени лица 
можат да задржат лице најмногу 24 часа ако истото го 
нарушува или загрозува јавниот ред и мир, а воспоста-
вувањето на јавниот ред и мир, или отстранувањето на 
загрозувањето не може да се постигне на друг начин и 
во случај кога лицето го испорачал странски орган на 
безбедноста заради спроведување до надлежен орган. 

За секоја примена на мерката задржување, од рако-
водителот на организационата единица или од него 
овластен работник се изготвува решение во кое се наве-
дува основот и причините за задржувањето. 

Според член 31, доколку задржаното лице во рок од 
12 часа од моментот на задржуваното, изјави жалба до 
министерот за внатрешни работи, решението по жал-
бата му се доставува во рок од 12 часа од часот кога е 
изјавена жалбата. 

5. Во членот 12 од Уставот на Република Македо-
нија е предвидено дека слободата на човекот е непри-
косновена. Според ставот 2 од овој член, никому не 
може да му биде ограничена слободата, освен со одлука 
на судот и во случаи и во постапка утврдена со закон. 
Во ставот 3 од овој член е предвидено дека лицето 
повикано, приведено или лишено од слобода мора вед-
наш да биде запознато со причините за неговото пови-
кување, приведување или лишување од слобода и со 

неговите права утврдени со закон и од него не може да 
се бара изјава. Лицето има право на бранител во поли-
циската и судската постапка. Според ставот 4 од овој 
член лицето лишено од слобода мора веднаш, а нај-
доцна во рок од 24 часа од моментот на лишувањето од 
слобода, да биде изведено пред суд, кој без одлагање ќе 
одлучи за законитоста на лишувањето од слобода. 

Од наведената уставна одредба произлегува дека 
уставот, прогласувајќи ја неприкосновеноста на слобо-
дата на човекот како негова основна слобода, истовре-
мено ги утврдува и основите, условите и начинот на 
нејзиното ограничување. При тоа ги определува и мож-
ностите за нејзино ограничување, така што утврдува 
дека никому не може да му биде ограничена слободата, 
освен со одлука на судот и во случаи и во постапка 
утврдена со закон што значи нејзиното ограничување 
мора да се врши со строго почитување на законитоста 
односно со закон пропишаните услови и постапка со 
што се исклучува секакво самоволие на било кој орган. 
Посебна гаранција е надлежноста на судот, како неза-
висен и самостоен орган да одлучува за нејзиното огра-
ничување. Според тоа, граѓанинот може да биде лишен 
од слобода само кога таквиот случај е предвиден со 
закон и кога за тоа постои и одлука на Судот за негово 
лишување од слобода. 

Неспорно е дека со оспорените одредби на член 21 
став 1 точка 3 и на членовите 29 и 31 од Правилникот се 
пропишува начинот на постапување на овластените 
службени лица во примената на со закон утврдените 
посебни должности и овластувања на Министерството 
за внатрешни работи, конкретно за овластувањето на 
службените лица да можат да задржат лице најмногу 24 
часа ако истото го нарушува или загрозува јавниот ред 
и мир, како и овластувањето на службеното лице да ги 
преземе сите дејствија во врска со задржувањето и задр-
жаното лице (полициската постапка) и несомнено дека 
тие имале своја основа во членот 29 од Законот и прет-
ставуваат негова операционализација. Меѓутоа, со 
оглед на тоа што е отстранета оваа одредба од прав-
ниот поредок Судот оцени дека немаат ниту уставна, 
ниту законска основа. Имено, таквиот начин на поста-
пување на службените лица излегува од рамките на 
член 12 од Уставот од кој произлегува дека лицето 
лишено од слобода мора веднаш да биде изведено пред 
суд, кој без одлагање ќе одлучи за законитоста на ли-
шувањето од слобода. 

Врз основа на изнесеното судот одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

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

У.бр.137/98 Претседател 
10 февруари 1999 година н а Уставниот суд на Република 

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

322. 
Собранието на Нотарската комора на Република 

Македонија, на Првото редовно годишно Собрание на 
Нотарската комора на Република Македонија одржано 
на 6 и 20 февруари 1999 во Скопје, врз основа на резул-
татите од спроведените избори за претседател на Но-
тарската комора на Република Македонија, ја донесе 
следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НОТАРСКАТА 

КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

За претседател на Нотарската комора на Република 
Македонија избран е Никола Кајчевски - нотар од 
Скопје, Општина Кисела Вода. 
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Член 2 
Мандатот на избраниот претседател на Нотарската 

комора на Република Македонија, започнува со 20 фе-
вруари 1999 година и трае заклучно со првата недела на 
месец февруари 2002 година. 

Член 3 
Претседател на Нотарската комора е и претседател 

на Управниот одбор на Нотарската комора на Репу-
блика Македонија. 

Член 4 
Претседател на Нотарската комора на Република 

Македонија, своите права и обврски ќе ги остварува, во 
согласност со Уставот на РМ, законските прописи, под-
законските акти, Статутот на Нотарската комора и ак-
тите на Комората. 

Член 5 
Одлуката влегува во сила веднаш со нејзиното доне-

сување. 
Член 6 

Одлуката да се објави во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Работно претседателство 
Претседавач, 

Златко Николовски, с. р. 

Огласен дел 

С У Д С К И О Г Л А С И 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Во Основниот суд Скопје I - Скопје XV П.бр. 4270/ 
98 од 11.02.1999 година е доставена тужба од страна на 
тужителот Билјана Сениќ од Скопје, против тужениот 
Бранко Сениќ со непозната адреса на живеење во СР 
Југославија, за развод на брак. Вредност на спорот нео-
пределена. 

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за соци-
јални работи на општините на град Скопје под бр. 3020-
52 од 5.02.1999 година за привремен старател на туже-
ниот Сениќ Бранко е поставена Милованка Тренев-
ска, адвокат од Скопје која ќе ги штити интересите на 
тужениот се до неговото јавување пред судот, се до 
правосилно окончување на спорот. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4035) 

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

постапка за утврдување право на сопственост, по туж-
бата' на тужителите Мамутов Рамуш од Скопје и Маму-
товски Ренат од Скопје ул. „Вашингтонска" број 96, 
застапуваш! од адвокатот Милан Трбогазов од Скопје, 
против тужениот Далипи Хамди од Скопје со непозната 
адреса во странство, Вредност на спорот неопределена. 

За привремен застапник на тужениот му е поставен 
адвокатот Пешковиќ Радован, ул. „Битпазарска" број 
135 од Скопје. 

Привремениот застапник во постапката ќе ги има 
сите права и должности на законски застапник се до-
дека тужениот или неговиот полномошник не се поја-
ват пред судот, односно органот за старателство не го 
извести судот дека поставил старател. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (3616) 

Пред овој суд се води спор за утврдување право на 
сопственост по тужба на тужителката Љубица Ташева 
од Скопје, ул. „Марионка" број 36, против тужената 
Ѓурашиновиќ Косара со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената да се јави пред Основниот суд 
Скопје II - Скопје, во рок од 30 дена »да достави своја 
адреса или одреди свој полномошник. Во спротивно,ќе 
и биде определен привремен старател кој ќе ги штити 
нејзините права и интереси во постапката. 

Од Основниот суд Скопје И - Скопје. (3909) 

Пред овој суд се води постапка за развод, на брак по 
тужбата на тужителот Шефкет Бислим од Скопје, ул. 
"Карбуница" бр.7, застапував од адвокат Никола Пре-
лиќ од Скопје, против тужената Назлија Вилим од 
Скопје, со непознато место на живеење. Вредност на 
спорот неопределена. 

Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на 
општините на Град Скопје со решение бр.5020-8 од 
19.01.1999 година за привремен старател на тужената 
Назлије Бислим од Скопје го постави адвокат Гоце 
Цоневски од Скопје ул."Даме Груев" бр.7. 

Привремениот застапник во постапката ќе ги има 
сите права и должности на законски застапник се до-
дека тужената или нејзин полномошник не се појават 
пред судот. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопј,е, Х^П.бр.2335/98 
(4067) 

Пред овој суд е поведена тужба за исполнување на 
договор по тужбата на тужителот Оливер Смоковски 
од с.Мирковци-Скопско, застапуван од адв. Драган По-
новски од Скопје, а против тужениот Богоја Јаневски 
од Скопје со непозната адреса. 

Се повикува тужениот, во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот, да се јави пред овој суд и во ис-
тиот рок да ја достави својата сегашна точна адреса на. 
живеење. Во спротивно, ќе биде поставен за привре-
мен старател адвокатот Милованка Тренговска од 
Скопје, која ќе ги застапува неговите интереси до пра-
восилното окончување на постапката, пред овој суд. 

Од Основниот суд Скопје П-Скопје,ХП.П.бр.3054/97. 
(4082) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 

Основниот суд во Велес поведе процесна постапка 
по предлог на тужителот ЈКП "Дервен" од Велес, 
против тужениот Панов Лазо од Велес, сега со непоз-
нато место на живеење и престојување. За привремен 
застапник на тужениот Панов Лазо е одреден стручни-
от соработник Перчинковска Валентина од Основ-
ениот суд во Велес согласно чл.84 ст.2 т.5 од ЗПП. 

Привремениот застапник ги има сите права и долж-
ности на законски застапник се додека тужениот или 
негов полномошник не се појават пред судот односно 
се додека органот за старателство не го извести судот 
дека поставил старател. 

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 137)/97. (4198) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред Основниот суд во Куманово поведена е пос-

тапка за надомест на штета по тужбата на тужителот 
Спасовски Ванчо од Куманово, ул."6-ти Април" бр.36, 
против тужениот Миленовски Трајче од Куманово, 
ул."Ајдучка Чешма" бр.263 и Кузмановски Витомир 
од Куманово ул."6-ти Април" бр.35. 

Бидејќи тужениот Миленовски Трајче од Куманово 
е на привремена работа во Словенија, со непозната 
адреса, се повикува, да се јави во рок од 30 дена од об-
јавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"и 
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пред Основниот суд во Куманово. Во спротивно, по 
истекот на овој рок, на тужениот за привремен зас-
тапник ќе му биде поставен Тони Цветковски адвокат 
од Куманово кој ќе го застапува тужениот се до пра-
восилното окончување на спорот односно се додека 
тој или негов полномошник не се појават пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово,УП•П.бр. 1087/98. 
(4149) 

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

сопственост по тужбата на тужителите Цветко Тегов-
ски од с.Брајчино и Ѓорѓија Теговски од Охрид, ул. 
"Крали Марко" бр. 146, против тужениот Васил Тегов-
ски од с.Брајчино, сега во Канада со непозната адреса. 

Се повикува тужениот 30 дена, сметано од денот на 
објавувањето на огласот на судот да му достави точна 
адреса или да одреди свој полномошник^ спротивно, 
судот по службена должност ќе му постави привремен 
застапник кој ќе ги застапува неговите права и инте-
реси,се се до окончување на постапката. 

Од Основниот суд во Ресен, П.бр. 141/98. (4150) 

Се повикува лицето Георге Илиќ од с.Дрмени, со 
последно место на живеење во Јужна Америка, како и 
секој друг што знае за него или неговиот живот да се 
јави во Основниот суд во Ресен, во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". 

Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже во постап-
ката што следува. 

Од Основниот суд во Ресен, Впп.бр.4/99. (4151) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
709/98, на регистарска влошка бр. 030014327-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ со статусни промени - поделба на Трговското 
друштво за производство, трговија, угостителство и 
услуги МИ-ма 98, Трајко ДООЕЈ1 увоз-извоз, ул. 
„Младинска" бб., Струмица. 

Основано со статусна промена - поделба на АД 
„Југопромет" Струмица на две АД и 28 Д.О.О. 

Дејности: 15.51, 15.81, 20.30, 81.20, 30.20, 36.11, 
36.12, 36.13, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 
50.20, 50.30, 50.50, 51.39, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24," 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.43, 52.44, 
52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 
60.22, 60.23, 60.24, 74.84. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, 
а одговара со сите свои средства. 

Управител: Трајко Мечев без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 709/98. 

(4101) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
718/98, на регистарска влошка бр. 030014417-8-01-000, 
го заниша во трговскиот регистар основањето на 
ДООЕЛ со статусни промени - поделба на Трговското 
друштво за производство, трговија, угостителство и 
услуги Савсло, Драгољуб ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Д. 
Влахов" бр. 43, Струмица. 

Основано со статусна промена - поделба на АД 
„Југоиромет" Струмица на две АД и 28 Д.О.О. 

Дејности: 20.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.21, 
45.32, 45.33 , 45.44, 45.45 . 50.10, 50.20, 50.30 , 50.50, 
51.39, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63 , 55.11, 55.30 , 60.22, 
60.23, 60.24, 74.84. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, 
а одговара со сите свои средства. 

Управител: Панов Сашко без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип, Срег. бр. 718/98. 

(4102) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
800/98, на регистарска влошка бр. 030015197-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето во 
приватно претпријатие во ДООЕЛ и бришење и запи-
шување на основач на Друштво за трговија „РАЗНО-
ПРОМЕТ-АС", увоз-извоз, ул. „Гоце Делчев" бб, 
Струмица. 

Единствен содружник: Стевчо Трајков од Струми-
ца. 

Седиште: ул. „Гоце Делчев" бб, Струмица. 
Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 5&40/2, 

50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55 , 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63 , 51.64, 51.65 , 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26", 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 
02.01, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 
26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63 , 26.64, 
26.65 , 26.66 , 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.71, 36.11, 36.12, 
36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 
45.23 , 45.24, 45.25 , 45.31, 45.32, 45.33, 45.34 , 45.41, 
45.42, 45.43, 45.44, 45.45 , 60.23, 60.24, 63.30, 72.30, 
74.12, 74.40, 93.05, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. 
Грција, реекспорт, застапување и посредување, меѓу-
народна шпедиција, транспорт на стоки и патници во 
меѓународниот сообраќај, комисиона продажба на сто-
ки од увоз, посредување во надворешно трговскиот 
промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во прометот одговара со сите свои средства. 

Стевче Трајков, управител и застапник во надворе-
шно трговскиот промет, со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 800/98. (3930) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
833/98, на регистарска влошка бр. 03001552-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар и претворањето во 
ДООЕЈ1 и усогласувањето на Друштво за трговија и 
услуги, „ТРИТЕРОЛ", увоз-извоз, ул. „Крушевска Ре-
публика" бр. 174, Струмица. 

Единствен содружник: Ѓеорѓе Андонов од Струми-
ца. 
< Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.26 , 52.27 , 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 51.21, 51.22, 
51.23, 51.24, 51.25 , 51.31, 51.32, 51.33 , 51.34 , 51.35, 
51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 74.14, 74.84, 02.01, 02.02, 60.21, 60.23, 
60.24, 63.30, 65.12/3, 28.75, 28.11, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, малограничен промет со Р. 
Бугарија и Р. Грција. х 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка со неограничени 
овластувања, а за обврските сторени во тој промет од-
говара со целокупниот свој имот. 

За обврските на друштвото единствениот содруж-
ник не одгодара. 
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Ѓеорѓе Андонов, управител на друштвото и застап-
ник во надворешно трговскиот промет без ограничува-
ње. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 833/98. (3931) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
801/98, на регистарска влошка бр. 030015207-3-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето на 
приватно претпријатие во доо и занишување на осно-
вач на Друштво за производство, услуги и трговија 
„ФЕРО-ПРОДУКТ" д.о.о. увоз-извоз, ул. „Гоце Дел-
чев" бр. 107, Отру мица. 

Содружници: Живко Тренов од Струмица и Султа-
на Тренова од Струмица. 

Седиште: ул. „Гоце Делчев" бр. 107, Струмица. 
Дејности: 50.10, 50.3041, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 

50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 
51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 
51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 
52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.3041, 55.30/2, 
55.51, 28.11, 28.12, 28.40, 28.52, 28.71, 28.73, 28.74, 
45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42,-45.43, 
45.44, 45.45, 36.63, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, надворе-
шна трговија со прехранбени производи, надворешна 
трговија со непрехранбени производи, малограничен 
промет со Р. Бугарија и Р. Грција, реекспорт, застап-
вуање и претставување, меѓународна шпедиција, тран-
спорт на стоки и патници во меѓународниот сообраќај, 
комисиона продажба на стоки од увоз, посредување 
во надворешно трговскиот промет. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свое име и за своја сметкава за обврсктие 
сторени во прометот одговара со сите свои средства. 

Миле Томовски, управител и застапник во надворе-
шно трговскиот промет, со неограничени овластува-
ња. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 801/98. (3932) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
862/98, на регистарска влошка бр. 030015817-8-01-000, 
го заниша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето на Друштво за трговија „КОМЕРЦ", 
ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Маршал Тито" бб, Струмица. 

Единствен содружник: Станчо Андонов од Струми-
ца. 

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/2, 51.21, 
51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 
51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 
52.42,52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 02.01, 55.3041, 55.30/2, 
60.24, 63.30, 74.40, надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. 
Грција, реекспорт, посредување во надворешно тргов-
скиот промет, застапување и претставување, тран-
спорт на стоки и патници во меѓународниот сообраќај. 

Друштвото во правниот промет со трети лица иста-
пува во свос име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во тој промет одговаѓра со сите свои средства. 

Алсксандар Андонов, управител и застапник во на-
дворешно трговскиот промет, со онсограничсни овла-
стувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 862/98. (3933) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1002/98, на регистарска влошка бр. 030017197-6-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето на 
ПП и усогласувањето со ЗТД на Трговец поединец за 
угостителски услуги „ЕКОМ-КОМЕРЦ" ТП Влатко 
Драги Апостолов ул. „Маршал Тито" бр. 49, Св. Ни-
коле. 

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 52.22. 
Основач и овластен потписник е Влатко Апо*сто-

лов. 
Одговорност: во свое име и за своја сметка лично 

со целиот свој имот. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1002/98. 

(3882) 
Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 

536/98, на регистарска влошка бр. 030012687-4-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со 
ЗТД на Акционерското друштво Месна индустрија 
„СВЕТИ НИКОЛЕ" со п.о. ул. „Индустриска" бб, 
Свети Николе. 

Друштвото е основано на 21.07.1993 година, од по-
ранешното Претпријатие во општествена сопственост 
„МЕСНА ИНДУСТРИЈА" Свети Николе, со издава-
ње интерни акции и прибирање на дополнителен капи-
тал. 

Висината на основната главнина изнесува 3.400.000 
ДЕМ во денарска противвредност и од неа с уплатено 
20% а за уште 32% од тој износ склучен е договор за 
продажба и трансформација на претпријатието според 
ЗТПОК, со рок на плаќање 5 години. 

Акциите гласат на име, со номинален износ од 63 
ДЕМ за една акција, во денарска противвредност. 

Статутот е усвоен на 13.04.1998 година. 
Траењето во Друштвото е на неодредено време. 
Управувањето во друштвото е двостепено, управу-

ва Управен одбор, именуван од-Надзорниот одбор, кој 
врши надзор. Одлуките на органите на управување се 
објавуваат на огласна табла, каде стојат 3 работни де-
нови. 

Друштвото го застанува, без ограничување на овла-
стувањето, членот на Управниот одбор с Љубе Ко-
стов, генерален директор, дипл. инж. технолог. 

Дејности: 01.21, 01.22, 01.23 , 01.24 , 01.25 , 01^30, 
01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.41, 15.71, 15.72, 15.89, 
40.00, 50.20, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 
51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.62, 
52.63, 55.30, 60.23, 60.24, 63.12, 70.11, 70.12, 70.20, 
71.10, 71.21, 71.31, 71.34, 73.10/2, 74.30, 74.84, 90.00, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет друштвото истапува во свое 
име и за своја сметка, со неограничени овластувања, 
а за обврските во правниот промет, друштвото одгова-
ра со целокупниот свој имот-потполна одговорност. 

Документите во објавата можат да се прегледаат 
во Судот. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 536/98. (3883) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1061/98, на регистарска влошка бр. 030017787-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласување на Трговско друштво „БАРАБУН" дооел 
ул. „Маршал Тито" бр. 4-3/5, Свети Николе. 

Новото друштво го задржува правниот континуи-
тет на претпријатието што се усогласува. 

Основач: Ленче Данаилова од Св. Николе. 
Основна главница: стар влог, 20,00, зголемување на 

основна главница, 644.800,00 денари или вкупно изно-
сот на основната главница на друштвото изнесува 
644.820,(К) денари. 
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Дејности: 55.30, 93.05, 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, 5142/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 
51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 
51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 
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, 17.40, 17.40/ 
1, 17.40/2, 17.52, 17.54, 17.54/1, 17.5442, 17.60, 17.71, 
17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 93.02, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
преземени спрема трети лица друштвото одговара со 
целиот свој имот. 

Управител е Ленче Данаилова ќе го застанува дру-
штвото со неограничени овластувања во внатрешниот 
и надворсшнотрговскиот промет. 

За обврските на друштвото основачот не одговара. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1061/98. 

(3884) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
814/98, на регистарска влошка бр. 030015337-3-01-000, 
го заниша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласување со ЗТД на Трговско друштво „ЛД-ПРО-
МЕТ" Благој и Павле, д.о.о. Св. Николе. 

Основач: Благој Димитриев и»Павле Ангеловски од 
Свети Николе. 

Дејности: 55.30, 55.30/1, 93.05, 50.10, 50.20, 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, 51.25, 51.31, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42, 51.24/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.51, 51.52, 
51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 51.64, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 522.4, 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, 52.48, 52.50, 
52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 15.11, 15.12, 
15.13, 15.81/1, 15.51, 15.85, 17.40/1, 17.40/2, 01.21, на-
дворешна трговија со прехранбени производи, и надво-
решна трговија со непрехранбени производи. 

Во свое име и за своја сметка, со целокупниот свој 
имот. 

Управител е Павле Ангеловски. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 814/98. (3885) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
726/98, на регистарска влошка бр. 030014497-8-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласување со ЗТД на Трговско друштво „ЧИНЧИЛА" 
дооел Алексадар, ул. „Питу Гули" бр. 77/9, Свети 
Николе. 

Основач•. Алексадар Арсовски. 
Дејности: 74.12, 74.15, 55.30, 55.30/1, 93.05, 34.30, 

50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/ 
1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 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, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 
51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 
51.65, 51.70/ 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 15.71, 15.61, 
15.13, 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, 51.44/2, 52.44/3, 52.44/ 
4, 52.45, 52.4, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 
60.10, 60.21, 60.22 , 60.23, 60.24, 63.11, 63.12 , 63.21, 
63.22, 63.23 , 63.40, 64.11, 64.12, 15.72, надворешна 
трговија со прехранбени производи, надворешна трго-
вија со непрехранбени производи. 

Одговорност во свое име и за своја сметка, со це-
лиот свој имот. 

Управител без ограничување е Александар Арсов-
ски. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 726/98. (3886) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
1052/98, на регистарска влошка бр. 030017697-8-09-000, 
го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на 
Трговско друштво за производство и промет на големо 
и мало „САНДРА" дооел ул. „Пионерска" бр. 9, Ви-
ница. 

Со изјава од 20.10.1998 год., се врши усогласување 
на трговското претпријатие во приватна сопственост 
„САНДРА" ц.о. Виница во Трговско друштво за прои-
зводство и промет на големо и мало „САНДРА" дооел 
Виница. 

Досегашниот основач Марија Миланова од Виница, 
истапува и својот влог од 20,00 денари го преотстапува 
на основачот Благој Петров. 

Основната главница на друштвото се зголемува та-
ка што со досегашниот влог од 3.000,00 денари и но-
виот влог од основни средства вкупно изнесува 
489.700,00 денари. 

Дејности: 52.31, 52.32, 52.33, 52.47, 65.12/3, 63.30. 
Управител на друштвото е Марија Миланова со 

неограничено овластувања. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1052/98. 

(3887) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
<831/98, на регистарска влошка бр. 030015507-8-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето на Друштво за производство, трговија на 
големо и мало, увоз-извоз „ДРВО АЛФА" дооел ул. 
„Н.Н.Борче" бр. 14, Виница. 

Со изјава од 18.09.1998 г. се врши усогласување и 
преетворање согласно ЗТД на Претпријатието во при-
ватна сопственост за производство, трговија на големо 
и мало со увоз-извоз „ДРВО-АЛФА" Виница, во Дру-
штво за производство, трговија на големо и мало, 
увоз-извоз Дрво Алфа дооел ул. „Н.Н.Борче' бр. 14, 
Виница. 

Основната главница на друштвото се зголемува и 
истата изнесува обртни средства во износ од 10.000,00 
ДЕМ или 309.700,00 денари по курсот на НБМ. 

Дејности: 01.11, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22 , 01.23, 
01.24, 01.25 , 60.21, 60.23, 60.24 , 52.11, 52.24 , 52.21, 
52.22, 52.23, 52.11, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.45, 52.46, 52.44/1, 52.47, 52.26, 52.11, 50.10, 50.30/2, 
51.21, 51.31, 51.34, 51.39, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42, 
51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 51.51, 
50.40/1, 51.70, 51.57, 63.30, 63.40, 55.40, 55.51, 55.52, 
надворешна трговија со прехранбени и надворешна 
трговија со непрехранбени производи. 

Основач на друштвото е Симеонов Тодор Душан 
од Виница. 

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

Управител на друштвото и застапник во надворе-
шниот трговски промет е Симеонов Т. Душан, со нео-
граничени овластувања. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 831/98. (3888) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
854/98, на регистарска влошка бр. 030015737-3-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето со ЗТД на Претпријатието за трговија и 
услуги „ЅУБЕКС" п.о. ул. „29 Ноември" бр. 5, Вини-
ца. 

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 
52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 
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52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 
51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 
51.57, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 60.22, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40, 
01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 
01.23, 01.24, 01.25, 17.40, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 
74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, 
реекспорт, застапување и посредување во прометот на 
стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, 
Грција, Албанија и СР Југославија. 

Друштвото во правниот промет со трети лица на-
стапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица друштвото 
одговара со целокупниот свој имот. 

Ванчо Костадинов, управител без ограничување. 
Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 854/98. (3890) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
891/98, на регистарска влошка бр. 030016107-4-03-000, 
го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на 
Статут на а.д. на Треска - 30 Август - акционерско 
друштво Виница за производство на мебел, душеци, 
столови и седишта, производство на друг канцелари-
ски мебел и мебел за продавници и производство на 
режана граѓа, производство на амбалажа и увоз-извоз, 
ул. „Маршал Тито" бр. 114, Виница. 

Дејности: 36.12, 36.14, 36.15, 36.13, 36.11, 20.10/1, 
20.40, 20.51, 28.73, 40.30, 50.20, 51.15, 51.19, 51.41, 
51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.56, 51.70, 52.44, 52.44/1, 
52.44/3, 52.44/4, надворешна трговија со прехранбени 
производи, надворешна трговија со непрехранбени 
производи., работи на извоз и увоз на стоки во мало-
граничен промет со Република Македонија. 

Во правниот промет со трети лица Треска - 30 Ав-
густ 2.4. Виница, настапува во свое име и за своја 
сметка. 

Лице овластено за застапување на друштвото во 
внатрешниот и надворешниот промет е Филипов Бла-
гојчо, претседател на Управниот одбор. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 891/98. (3891) 

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 
865/98, на регистарска влошка бр. 030015847-1-01-000, 
го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-
гласувањето со ЗТД на Јавно трговско друштво за 
производство и трговија „ШИШКО" Итмав, Илија и 
др. јтд, с. Истибања, Виница. 

Претворањето на претпријатието за производство 
и трговија експорт-импорт Шишко-Итмав, с. Истиба-
ња во Јавно трговско друштво за производство и трго-
вија Шишко - Итмав, Илија и др. јтд с. Истибања, 
Виница. 

Содружници на друштвото се: Илија Манев и То-
дорка Манева од с. Истибања, Виница. 

Во правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка со неограничени овластувања, а 
за обврските во правниот промет одговара со целиот 
свој имот, неограничено и солидарно. 

Управител на друштвото е Илијас Манов. 
Дејности: 15.11, 15.61, 15.71,м 15.86, 15.98/2, 18.21, 

18.23 , 20.30, 20.20, 21.21, 24.51, 25.22, 26.61, 26.82/1, 
36.11, 36.12, 50.10, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 
51.35, 51.39, 51.41, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.41, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 
50.40, 63.12 , 63.30, 63.40, 60.22, надворешна трговија 
со прехранбени производи, надворешна трговија со не-
прехранбени производи, превоз на стоки и патници во 
меѓународниот транспорт на стоки и патници, мало-
граничен промет со соседните земји, реекспорт, заста-

Бр. 10-Стр. 475 

пуван>е на страни фирми консигнационо и комисионо 
работење. 

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 865/98. (3892) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7790/98, на регистарска влошка бр. 02008070-
8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото 
за трговија производство и услуги РОЈАЛ-КРИСТАЈ1 
Арифи Беди ДООЕЛ ул. „Б. Миладинови" бр. 16 Те-
тово. 

Дејности: 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 
24,17, 24.20, 24.30, 24.63, 24,64, 24,66, 24,70, 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, 52.23, 
52.24, 52.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35 , 51.36, 
51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51,43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51,51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55,51,56,51.57,51.6, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65,51.66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 
52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 
52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/2, 52.74, 
60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 71.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 72.10, 72.30, 72.40, 74.84, 65.12/3, 
55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 
55.52, надворешен трговски промет со прехранбени 
производи, надворешен трговски промет со непрехран-
бени производи, меѓународен транспорт на стоки, лица 
и шпедиција, реекспорт, консигнација и застапување на 
странски фирми, посредување и застапување на проме-
тот на стоки и услуги, малограничен промет со Буга-
рија, Грција, СРЈ и Албанија. 

Друштвото за трговија во правниот промет со трети 
лица истапува во свое име и за своја сметка, за обвр-
ските сторени во правниот промет со трети лица ДТ 
одговара со сите свои средства. 

Управител на ДТ е Арифи Беди - без ограничување 
во овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 7790/ 
98 (3683) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 8450/98, на регистарска влошка бр. 02007414?-
8-03-000, го запиша во судскиот регистар усогласува-
њето на Трговското друштво за производство', трго-
вија, угостителство и услуги ТЕГРАФ Анѓеле ДрОЕЛ 
увоз-извоз ул. 116 бр. 9 Тетово. 

Оснивач: Анѓеле Котески од Тетово. 
Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 24.15, 24.20, 36.12, 

36.13, 45.21, 31.20, 61.62, 45,32, 45.33, 45.41, 45.44, 
50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51,21, 51.22, 51.25, 
51.31,51.32,51,33,51,34,51.35,51.36,51.36,51.39,51.:1, 
51.42, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51,66, 
51.70, 52.11, 52.12, 52,21, 52,22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 
52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 60.22, 
60.23, 60.„4, 74.84, 17.21, 17.„2, 17.30, 17.40, 17.54, 
17.71, 17.72,18.10,18.21,18.22,18.23,18.24. 

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а 
одговара со сите свои средства. 

Управител на Друштвото Ангеле Котески. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 8450/ 

98 (3684) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4623/98, на регистарска влошка бр. 02008113-
8-03-000, го запиша во судскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за производство трговија и 
услуги на големо и мало БИТОВО Мире ДООЕЛ с. 
Брвеница, Брвеница. 
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Дејности: 15.81/1, 20.10/1, 20.30, 20.40, 45.41, 45.43, 
45,44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 
50.50, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.24, 51.31, 
51.32, 51,33, 51.35, 51.36, 51,37, 51.38, 51.39, 51.41, 
51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51,47, 51.51, 51.52, 
51,53, 51.54, 51.55, 51.56, 51,57, 51.61, 51.62, 51,63, 
51,64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 
52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 
52,43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 
52.46, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52,63, 55.30/1, 55.3СУ2, 
60.21, 50.24, 63.40, 74.84, надворешен трговски промет 
со прехранбени и непрехранбени производи, реекспорт, 
посредување, комисиони работи, консигнациони ра-
боти, малограничен промет со Грција, Бугарија, Алба-
нија, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во 
транспорт, услуги во меѓународен транспорт «а стоки и 
патници. 

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

За обврските во правниот промет друштвото одго-
вара со целиот имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и над-
ворешен промет е Змејкоски Мире-управител без огра-
ничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег.бр. 4623/ 
9 8 (3685) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4128/98, на регистарска влошка бр. 02004699?-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на ТП бар „АЛБУЛЕНА" Нафи Сабит Мустафи с. 
Равен Вруток. 

Основач е Мустави Нафи од Тетово со стан на улица 
„Страшо Пинџур" бр. 81, Тетово. 

Дејност: 55.40 
Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува 

во <зое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица ТП ќе одговара лично со целиот свој имот. 
Нафи Мустафи, управител без ограничување. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4128/ 

98. (20677) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 49862/98, на регистарска Јшои$ка бр. 
020051837-6-01-000, го запиша во трговскиов регистар 
основањето на Трговецот поединец Борис Милан Пе-
ровски „ПОЛОГ" колонијал ТТ1, Скопје, ул. Борис Бо-
јаџиски" бр. 17. 

Основач е Борис Перовски од Скопје, ул. „Борис 
Бојаџиски" бр. 17, Скопје. 

Дејности: 52.11 трговија на мало во продавница пре-
тежно со храна пијалаци и тутун; 52.12 друга трговија 
на мало во продавници со мешовита стока; 52.21 трго-
вија на мало со овошје и зеленчук; 52.22 трговија на 
мало со месо и производи од месо. 

Управител е Борис Перовски од Скопје. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4962/ 

98. (21631) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 4427/98, на регистарска влошка бр. 02005419?-
3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на Трговското друштво „МИЛАДА ИНТЕРНАЦИ-
ОНАЛ" Митра и други д.о.о, експорт-импорт Скопје, 
ул. „Димитар Македонски" бр. 1. 

Друштвото е основано со Договор за основање на 
трговско друштво како друштво со ограничена одго-
ворност во мешовита сопственост бр. 01-02 од 
14.10.1998 година. Содружници во друштвото се: Нена-
дов Митра од Битола, и Ненадов Лазар од Ниш - СРЈ. 

Дејности: 560,10. 50.20, 50.30 - продажба на произ-
води за подмачкување и ладење на моторни возила, 
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, 512.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 
51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 52.23, 51.24, 51.25, 
51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.432, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 
51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 
51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 512.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
521.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42. 52.43, 52.44, 521.44/1, 
52.44/2, 52.44/3,52.44/4, 52.45,52.46, 52.47, 52.48,52.50, 
63.12, 74.40, 74.13, 74.84, 63.40, 63.21, 74.14; надво-' 
решна трговија со прехранбени производи; надворешна 
трговија со непрехранбени производи; посредување и 
застапување во областа на прометот на стоки и услуги; 
консигнационо работење и реекспорт, увоз-извоз на 
стоки во надворешно трговски промет со соседните 
земји Грција, Бугарија, Албанија и СРЈ; меѓународен 
транспорт на стоки во патниот сообраќај; шпедиција; 
услуги на истражување; давање и користење на инфор-
мации и знаења во стопанството. 

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. 

Ненадов Митра,' управител без ограничување, за 
затапување на друштвото како во внатрешниот така и 
во надворешниот трговски промет. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4427/ 
98. (22649) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 197/98, на регистарска влошка бр. 02002140?-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар префрлував 
н>ето на Трговецот поединец „НАНО" бифе Трајанка 
Јане Делова, Булевар „Македонија" бр. 24, Кавадарци. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 197/ 
98. (23845) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 1503/98, на регистарска влошка бр. 902417, го 
запиша во трговскиот регистар претворувањето во 
д.о.о. Трговско друштво за производство, трговија и 
услуги Глигор Пљакоски „СТАРТ" Охрид, д.о.о.е.л. 
нас. Свети Еразмо бб, Охрид. 

Содружник е Глигор Пљакоски со изјава од 
25.09.19998 година. 

Дејности: 27.51, 27.53, 27.54, 28.00, 28.12, 28.21, 
28.22, 28.30, 28.450, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, *8.63, 
28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 32.10, 33.20, 33.50, 
36.22, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/1, 
50.40/2, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42/1, 51.43, 51.454, 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, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25 , 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 
52.47 , 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.764, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 63.30, 72.50, 74.20/ 
3. 

Надворешна трговија со прехранбени производи; 
надворешна трговија со непрехранбени производи; 
услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници; 
меѓународна шпедиција; агенциски услуги во областа 
на транспортот; угостителски и туристички услуги; по-
средување и застапување во прометот со стоки и 
услуги; малограничен промет; продажба на стоки од 
консигнациони складови на странски стоки. 

Трговското друштво во прометот со трети лица на-
стапува во свое и име и за своја сметка, полни овласту-
вања. 
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Трговското друштво во прометот со трети лица, од-
говара со целиот свој имот - полна одговорност. 

Лице овластено за застапување на друштвото е упра-
вителот Глигор Шиковски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1503/ 
98. (22818) 

Основниот суд Скопје т - Скопје, со решението 
Срег. бр. 1168/98 на регистарска влошка бр. 1-32701-0-
0-0, го запиша во судскиот регистар промена на се-
диште Претпријатие за производство, промет и услуги 
„ОМЕГА-ИМПЕКС" Д.О.О. со П. О. експорт-импорт 
Скопје ул. „Ѓорѓи Поп Христов" бр. 13/3-14. 

Горенаведената фирма во иднина со промена на се-
диште ќе гласи: Претпријатие за производство, промет 
и услуги „ОМЕГА-ИМПЕКС" Д.О.О. со П. О. ек-
спорт-импорт Скопје, Бул. »Јане Сандански" Б 4/4, бр. 
11 локал бр.110. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 1168/ 
98. (23846) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 426/98 на регистарска влошка бр. 3-02001546?-
000-09, запиша во трговскиот регистар промена на 
фирма основач проширување на дејност и промена на 
директор Трговско друштво за туризам, трговија и 
услуги „ЃУЛИВЕР ТУРС" - Мак Ројал и други ДОО 
Скопје ул. „Даме Груев" бр. 16 Скопје. 

Новиот назив на фирмата гласи: Трговско друштво 
за туризам, трговија и услуги „ЃУЛИВЕР ТУРС" - Мак 
Ројал и други ДОО Скопје ул. „Даме Груев" бр. 16 
Скопје. 

Од друштвото истапува основачот Рената Петрова. 
Се врши усогласување на дејностите на друштвото. 
Друштвото ги врши следните дејности: 50.10, 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, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25 , 51.31, 
51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.327, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.42/1/51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 
51.47, 51.51, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.65, 
51.70, 52.11. 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.27, 52.32, 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, 52.623, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 
52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 
55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, Ѕ60.21, 60.22, 
60.23 , 60.24, 63.11, .63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.12, 
70.20, 70.31, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 74.70, 74.83, 
74.84, 93.02, 93.04, 93.05. 

СЕ БРИШЕ: 
Рената Петрова - управител без ограничување 
СЕ ЗАПИШУВА: 
Соња Топузовска - управител без ограничување 

како во внатрешниот така и во надворешниот промет. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 426/ 

98. (23847) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1785/98 на регистарска влошка бр. 002700, го запиша во 
трговскиот регистар основање на јавно трговско друш-
тво Јавно трговско друштво за услуги и трговија на 
големо и мало увоз-извоз „АД. С. Р. МЕДИНА" Ади-
лоски Ракип и др. ЈТД с. Лабуништа. 

Дејности: 60.24, 60,23, < 60.22, 60.21,^60.20, 51.21, 
51.31, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.44, 51.55, 51135, 
50.10, 50.30, 52.24, 52.21, 52.25 , 52.22, 52.12, 52.44/1, 
52.47 , 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.26, 52.12, 
15.98/2, 20.51, 20.52, 25.21, 25.25, 21.21, 21.22, 21.25, 
18.40/1, 17.40/2, 18.22, 28.12, 28.11, 28.22, 28.62, 28.73, 

45.31, 45.33, 45.34, 45.45, 45.41, 45.42, 45.43 , 45.44, 
92.20, 63.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 01.22/1, 92.71. , 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за превземените 
обврски одговара со целиот свој имот и лично. Лицето 
овластено за застапување во правниот промет, управи-
тел, е Адилоски Ракип, без ограничување во рамките 
на запишаните дејности. 

- Надворешна трговија на прехранбени прозводи. 
- Надворешна трговија на непрехранбени произ-

води. 
- Малограничен промет: Р. Бугарија, Албанија и» 

Грција. 
Од Основниот суд во Битола. Трег. бр. 1785/98. 

(24940) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1787/98 на регистарска влошка бр. 002702, го запиша во 
трговскиот регистар основање на Јавно трговско друш-
тво за производство промет и услуги „А" Тафилоски 
Сафет и др. ЈТД с. Лабуништа. 

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.45, 45.41, 
45.433, 20.51, 20.40, 20.52, 20.30, 26.11, 26.12, 28.11, 
28.12, 52.11, 52.21, 52.25, 52.26, 52.41, 52.44, 52.44/1, 
52.46, 52.62, 50.10, 50.30, 51.13, 51.19, 52.21, 51.31, 
51.34, 51.23, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.55, 55.30, 
55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 74.12. 

Во правниот промет со трети лица друштвото иста-
пува во свое име и за своја сметка, а за превземените 
обврски одговара со целиот свој имот и лично. 

Лицето овластено за застапување во правниот про-
мет Управител, е Тафилоски Сафет, без ограничување 
во рамките на запишаните дејности. 

- Надворешна трговија со прехранбени производи, л 

- Надворешна трговија со непрехранбени произ-
води, 

- Комисиони, Констелација, реекспорт, 
- Малограничен промет со Р. Бугарија, Р. Албанија, 

СР Србија и Грција. 
Од Основниот суд во Битола. Трег. бр. 1787/98. 

(24949) 

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 
1902/98 на регистарска влошка бр. 002816, го запиша во 
трговскиот регистар претварање Друштво за трговија, 
угостителство и услуги „Нонка-Транс" Ризван Д0ОЕЈ1 
увоз-извоз Делогожда Делогожда - Делогожда. 

Дејности: 45.21, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 
50.10, 50.30/1, 50.40/1, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34 , 51.39, 
51.42/1, 51.42/2, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.25 , 52.265, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45 , 52.46, 
52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.450, 60.21, 60.22, 60.23, 
60.24, 63.30, 63.40, 74.12, 74.84, 92.34, 93.05. 

Надворешно трговски промет; 
Надворешна трговија со прехранбени производи; 
Надворешна трговија со непрехранбени производи; 
Меѓународна шпедиција; Малограничен промет; 

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 на друштвото како 
во внатрешно така и во надворешно трговскиот промет 
- управител со неограничени овластувања во рамките 
на запишаните дејности е Мазари Ризван. 

Од Основниот суд во Битола. Трег. бр. 1902/98. 
(25215) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 7549/98, на регистарска влошка бр. 02006761?-
6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
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на ТП „ЈУГОПЛОД" - Тезга на Ивановска Стјепан 
Аница, бул. „Јане Сандански" бб Скопје. 

Дејности: 52.62. 
Управител на трговецот поединец е Ивановска 

Аница од Скопје, ул. „Петар Делјан" бр. 271-19. 
Одговорност на трговецот поединец одговара лично 

со целиот свој имот. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7549/ 

98. (25781) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6185/98, на регистарска влошка бр. 02006001?-
3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето 
на трговското Друштво за угостителство и трговија 
„ГУРМАН" Дракче и др. д.о.о. Скопје, ул. „Волкан-
ска" бр. 6. 

Дејности: 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 51.21, 51.32, 
51.33, 51.34, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 
51.55 , 51.56, 51.70, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.63, 
60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународен превоз на стоки. 

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

Лице овластено за застапување во внатрешниот и 
надворешниот промет е Ристовски Дракче, управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6185/ 
98. (25782) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 5843/98, на регистарска влошка, го запиша во 
трговскиот регистар основањето на друштво ДООЕЛ, 
Друштво за трговија и услуги ВИЗАЖ Даниела ДО-
ОЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. Вамбел бр. 2/2-16, 
Скопје. 

Дејности на друштвото: 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 
15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 156.98/1, 15.98/2, 
17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.22, 
21.25 , 22.11, 22.13, 22.15, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 
24.16, 24.52, 25.22, 25.23, 25.24, 36.63, 50.10, 50.20, 50.3, 
50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 
50.40/4, 50.50, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 
51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 
51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 
51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 
51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 
51.55, 51.56, 51.57, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 
51.66, 51.70, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 
52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 
52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 
52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.45, 52.46, 
51.47,, 52.48, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 
55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 
60.23, 60.24, 63.11,'63.12, 63.21^63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.11, 70.12, 70.31, 70.32, 71.10,^71,21, 71.31, 71.32, 
71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 
72.60, 74.12, 74.13, 74.30, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 
92.34, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со пре-
хранбени производи, надворешна трговија со непре-
хранбени производи, застапување и посредување во 
прометот со стоки и услуги, шпедиција, реекспорт, кон-
сигнација, комисиона продажба, малограничен промет 
со сите соседни земји, меѓународен транспорт (превоз) 
на стоки во земјата и странство и меѓународен превоз' 
на патници во земјата и странство. 4 

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

Лице овластено за застапување на друштвото во вна-
трешниот и надворешниот промет е Каспарева Дани-
ела, управител без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5843/ 
98. (25783) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6504/98, на регистарска влошка бр. 02006790?-
3-09-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото 
за производство трговија и услуги „ДАМСИ" Илија и 
Мирослав доо увоз-извоз Скопје, бул. „Војводина" бр. 
4. 

Содружници на друштвото се Силјановски Илија од 
Скопје, ул. „Црвени брегови" бр. 12-а и Даскалов Ми-
росав од Скопје, бул. „АВНОЈ" бр. 26/2-31. 

Дејности: 15.98, 20.51, 25.11, 256.13, 25.24, 26.25, 
28.52, 28.63, 36.14, 45.21, 45.25, 456.31, 45.32, 45.33, 
45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.11, 51.12, 
51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 
51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.61, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 
52.22, 52.25 , 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 
52.45 , 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 
52.74, 55.11, 55.23, 55.30, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 
63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.34, 71.40, 72.30, 
72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 74.50, 
74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 82.34, 93.02, 
93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, 
надворешна трговија со непрехранбени производи, ме-
ѓународна шпедиција, реекспорт и консигнација, аген-
циски услуги во областа на транспортот, малограничен 
промет со соседните земји. 

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

Управител на друштвото е Даскалов Мирослав, со 
неограничени овластувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6504/ 
98. (25784) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6596/98, го запиша во трговскиот регистар 
основањето на Друштвото за трговија „ТЕАТИНА" 
Зоран увоз-извоз дооел Скопје, ул. „Владимир Кома-
ров" бр. 6-3-20. 

Дејности: 50.109, 50.50, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 
51.41, 51.43, 51.46, 51.51, 51.52, 51.55, 51.61, 51.70, 
52.22, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 
52.63, 55.30/1, 55.30/2, 63.11, 63.12, 63.40, 70.12, 70.31, 
71.40. 

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

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот 
и надворешниот промет е Зоран Младенов, управител 
без ограничувања. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6596/ 
98. (25785) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6460/98 на регистарска влошка бр. 02005636?-
8-01-000 го запиша во трговскиот регистар, усогласу-
вање на претпријатие Друштво за трговија, транспорт и 
услуги „СИМОПРОМ" Добре ДООЕЈ1 експорт-импорт 
с. Сарачино - Тетово. 

СОДРУЖНИК: Добре Савевски од с. Сарачино -
Тетово, МБ 1402968470021 и л.к. бр. 203885 УВР Те-
тово. 

ФИРМА: Друштво за трговија, транспорт и услуги 
„СИМОПРОМ" Добре ДООЕЈ1 експорт-импорт 

СЕДИШТЕ: с. Сарачино - Тетово. 
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ДЕЈНОСТ: 01. 21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.30, 15.12, 
15.71, 50.10, 50.30, 50.50, 51.11, 51.13, 51.16, 51.17, 
51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.3.5, 
51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 
51.51, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 
52.26, 52.33, 5.41, 52.42, 52.43, 52.44, 5.45, 52.46, 52.47, 
55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 
70.31, 74.13, 74.40, 74.82, 74.84, 74.83. 

УПРАВИТЕЛ: За управител на Друштвото се одре-
дува лицето Добре Савевски од с. Сарачино - Тетово со 
МБ 1402968470021. 

ОВЛАСТУВАЊА: Во правниот промет со трети 
лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. 

ОДГОВОРНОСТ: За обврските во правниот промет 
со трети лица превземени во текот на работењето 
Друштвото одговара со сите свои средства. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6460/ 
98. (26005) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 3283/98 на регистарска влошка бр. 02006417?-
3-06-000 го запиша во трговскиот регистар, усогласу-
вање со ЗТД Трговско друштво за такси превоз, произ-
водство и услуги „ВИКТОРИЈА" Агрон и др. ДОО 
Тетово, ул. „Маршал Тито" бр. 16. 

Фирмата на ДТ гласи. Трговско друштво за такси 
превоз, производство и услуги „ВИКТОРИЈА" Агрон и 
др. ДОО Тетово. Содружници се: Агрон Емини од Те-
тово со стан на ул. „101" бр. 1 ЕМБГ 1603960470001 
УВР Тетово и Татјана Луговај од Република Русија, 
град Таганерок, ул. „Ткаченко" бр. 20, бр. пасош. 
1649882 издаден од УВД 297, Претпријатието со рег. 
влошка 1-44249-0-0-0 основано по Законот за претпри-
јатија, а сега усогласено со ЗТД со изјава од 01. 09.1998 
год. 

Седиште на ТД е во Тетово на ул. „Маршал Тито" 
бр. 16 

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 
01.13/2, 01.41/2, 01.41/3, 01.12/2, 01.21, 01.24, 14.11, 
14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.71, 
15.81, 15.81/2, 15.82/2, 15.89, 15.96, 15.98, 17.30, 17.40, 
17.40/2, 17.51, 17.71, 18.10, 1/.21, 1/.22, 1/.23, 19.30, 
20.10, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.23, 22.11, 22.12, 
22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 24.23, 24.51, 
24.52, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.30, 26.40, 26.61, 26.63, 
28.12, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 34.30, 35.42, 46.11, 23.12, 
36.13, 36.15, 36.50, 38.10, 37.20, 45.11, 45.42, 45.43, 
45.44, 45.45, 65.12/3, 65.23, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 
70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 74.13, 74.14, 74.40, 
74.70, 74.81, 74.82, 74.84, 92.31, 92.31,/1, 92.31/2, 92.33, 
92.34,92.72,93.01,93.02,93.04,93.05,50.10,50.20,50.30, 
50.30/1,50.30/2,50.30/3,50.40 50.40/2,50.50,51.11,51.13, 
51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 
51.25, 31.21, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.39, 
51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51,45, 51.47, 51.51, 51.53, 
51.54, 51.55, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.66, 51.70, 
52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 
52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 
52.44/2, 52.44/3,52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 
52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 
36.40, надворешен трговски промет со прехранбени 
производи, 

надворешен трговски промет со непрехранбени про-
изводи, 

меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, 
реекспорт, посредување и застапување на прометот на 
стоки и услуги, 

малограничен промет со Бугарија, Грција, СРЈ и 
Албанија, 

ДТ во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, за обврските сторени во 

правниот промет со трети лица ДТ одговара со сите 
свои средства Управител на ДТ е Татјан Луговаја - без 
ограничување во овластувањата. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3283/ 
98. (26008) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег. бр. 3456/98 на регистарска влошка бр. 1-19322-0-
0-0, го запиша во трговскиот регистар промена на ди-
ректор Претпријатие за изградба на завршни градежни 
работи антикорозивна заштита, трговија на големо и 
мало „ГРЕДИНГ" Д.О.О. Скопје ул. „Методија Митев-
ски" бр. 13/6-1 Скопје. 

Се брише досегашниот директор Весна Ѓурчиновска 
а се запишува новиот директор Митко Ѓурчиповски. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3456/ 
98. (26399) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6292/98 на регистарска влошка бр. 02007092?-
8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштво за 
производство, промет и услуги „СУЗИ-ТТЕЈД" Слун-
чица - ДООЕЛ Куманово ул. „Гоце Делчев Ламела БЗ" 
бр. 20. 

Фирма: Друштво за производство, промет и услуги 
„СУЗИ-ТРЕЈД" Слунчица - ДООЕЛ Куманово ул. 
„Гоце Делчев Ламела БЗ" бр. 20. 

Дејности: 01.11/1, 01.11/4, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 
14.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 
15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.89, 
15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 17.72, 18.22, 18.23, 
18.24, 19.30, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.14, 22.15, 
22.22,25.21,25.22,25.23,25.24,28.71,28.72,28.73,28.74, 
28.75 , 33.10/2, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 
37.20,45.32,45.41,45.42,45.43,45.44,45.45,50.10,50,20, 
50.30/2, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.19, 51.21, 51.23, 51.38, 
51.39, 51.41, 51.42!1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 
51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 
52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 
52.45, 52.46, 52.50, 52.63,5?.72/1, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 
55.51, 55.52, 60.21," 60.22, 60.23, 60.24, 70.31, 71.10, 
71.21, 71.31, 71.32, 71.40, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 

- надворешна трговија, 
- надворешна трговија со прехранбени производи, 
- надворешна трговија со непрехранбени производи, 
- Меѓународен транспорт, 
- овластување: 
Друштвото во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка, 
- Одговорност: 
За обврските сторени во правниот промет со трети 

лица друштвото одговара со сите свои средства 
- Управител: 
Слунчица Младеновска, - управител со неограни-

чени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6292/ 

98. (25981) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 6836/98 на регистарска влошка бр. 02005946?-
6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговец 
поединец „МИНИ БАЗАР" Трговца на мало Зоран 
Томислав Спасовски ТП ул. „Перо Ничо" бр. 26 Кума-
ново. 

Дејност - 52.41 \ 
Управител - Зоран Томислав Спасовски со неогра-

ничени овластување. 
Одговорност - Лично одговара со целиот свој имот 
Седиште - ул. „Перо Ничо" бр. 26 Куманово. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6836/ 

98. (26959) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Трег. бр. 9121/98, на регистарска влошка бр. 02008732?-
4-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласува-
њето со ЗТД на Друштвото за производство на хартија 
и амбалажа „КОМУНА" АД Скопје, улица „Романија" 
бб, општина Гази Баба. 
. Дејности: 21.1, 21.1, 21.12, 21.2, 21.21, 21.22, 21.23, 
21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 37.2, 37.20, 40.3, 40.30, 
51.3, 51.32, 51.35, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 
51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.47, 51.5, 
51.55, 51.57, 51.6, 51.7, 51.70, 51.1, 51.11, 52.12, 52.2, 
52.25, 52.27, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.47, 52.48, 
52.6, 52.62, 52.63 , 60.24, 63,1, 63.11, 63.12, 65.2, 65.21, 
65.23, 71.3, 71.33, 72.3, 72.30, 22.1, 33.15, 22.2, 70.1, 
70.11, 70.12, 70.2, 70.20, 74.1, 74.11, 74.12, 74.3, 74.30, 
74.5, 74.50, надворешнотрговскиот промет со стоки од 
внатрешниот промет; работи за посредување во надво-
решнотрговскиот промет; малограничен промет со 
Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија; долго-
рочна производна кооперација; компензациони работи; 
меѓународен транспорт на стоки и шпедиција; застапу-
вање; продажба на стоки од консигнациони складови; 
комисиона продажба на стока; слободни царински про-
давници; посебни царински продавници. 

Во правниот промет со трети лица Друштвото за 
производство на хартија и амбалажа „КОМУНА" АД 
Скопје, улица „Романија" бб, општина Гази Баба, на-
стапува во свое име и за своја сметка. 

Лице за застапување на Друштвото во внатрешен и 
надворешен промет е Ристовски Боислав, претседател 
на Управен одбор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9121/ 
98. (3790) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ 

Да се запише во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации со име: Дирекција за култура и умет-
ност - Делчево, која е основана заради негување, афир-
мирање и унапредување на сите дејности од областа на 
културата и уметноста. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Дел-
чево, а неговото седиште се наоѓа во зградата на Домот 
на АСНОМ во Делчево. 

Лице овластено за застапување е Ристо Сгоименов-
ски од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево. 

Да се запише во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под реден број 21 за 1999 година здру-
жението на граѓани со име: Здружение за негување на 
ромскиот јазик и култура „Романо Авази" - Делчево, 
кое е основано заради негување, унапредување, развој 
на ромскиот јазик и култура 

Здружението е со седиште во Делчево на ул. „Пија-
нечка" бр. 17. 

Лице овластено за застапување е Кемал Садулов од 
Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево. 

Да се запише во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под реден број 20 за 1999 година, 
здружението на граѓани со име: Радио аматерски клуб 
„Голак" - Делчево, кој е основан заради ширење на 
радиоаматеризам, телекомуникации и техничката кул-
тура и наука. 

Здружението е со седиште во Делчево. 
Лице овластено за застапување е Никола Арсов од 

Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево. 

Да се запише во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под реден број 9 за 1999 година, здру-
жението на граѓани со име: Спортско риболовно друш-
тво „Брегалница" кое е основано заради развивање, 
унапредување и омасовување на спортскиот риболов, 
заштита на риболовните води и на рибниот фонд, заш-
тита и унапредување на животната средина. 

Здружението е со седиште во Делчево на ул. „М.М. 
Брицо" бр. 15. 

Лице овластено за застапување е Андреј Сених од 
Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево. 

Да се запише во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под реден број 1 за 1999 година, здру-
жението на граѓани со име: Здружение на поранешни 
работници на „Партизани" - Делчево, кое е основано 
на поранешните работници на „Партизани", барање 
на ревизија на проценката и приватизацијата на „Пар-
тизани", давање на материјална и правна помош на 
своите членови. 

Здружението е со седиште во Делчево на булевар 
„Македонија" број 37. 

Лице овластено за застапување е Ванчо Димтров 
од Делчево. 

Од ОСНОВНИОТ суд во Делчево. 

Да се запише во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под реден број 16 за 1998 година, 
здружението на граѓани со име: Општински фудбалски 
сојуз, Делчево, кое се основа за" развој и унапредување 
на фудбалот преку организирање на спортски и рекре-
ативни активности за деца, младинци за организирање 
на турнири во мал фудбал и работнички спортски игри. 

Здружението е со седиште во Делчево на ул. „Бре-
галница" бб. 

Лице овластено за застапување е Никола Малешев-
ски од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево. 

Да се запише во регистарот на Здружен^а на гра-
ѓани и фондации под реден број 15 за 1998 година, 
здружението на граѓани со име: ФК „Брегалница", Дел-
чево, кое се основа за придонесување и развивање на 
спортот и физичката култура на територијата на Дел-
чево и пошироко преку масовно бавење на граѓаните со 
фудбалскиот спорт. 

Здружението е со седиште во Делчево на кеј „Бре-
галница" бб. 

Лице овластено за застапување е Љупчо Ѓорѓиевски 
од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево. 

ДА СЕ ЗАПИШЕ во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации под реден број 14/98 во Здружени-
ето на граѓани со име: Организација на жените од опш-
тина Делчево, кое здружение се основа заради оствару-
вана на организиран пристап за постојана активност на 
жените, следење и проучување и подобрување и уна-
предување на општествено економската и социјалната 
положба на жената и други посебни цели и задачи. 

Здружението е со седиште во Делчево. 
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Лице овластено за застапување е Милица Арсовска 
од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево. 

Да се запише во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под реден број 11 за 1998 година, 
здружението на граѓани со име: Здружение на возачи 
од Делчево, кое се основа заради остварување и усогла-
сување на интересите на членовите за вршење на дејно-
сти и активности за подобрување на сообраќајната кул-
тура, за безбедност на сообраќајот на патиштата и 
грижа за техничката исправност на возилата. 

Здружението е со седиште во Делчево. 
Лице овластено за застапување е Милан Димитров-

ски од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево. 

Да се запише во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под реден број 10 за 1998 година, 
Здружението на граѓани со име: Здружение на пензи-
онери на Општина Делчево,, кое се основа заради 
грижа, стандард и здравствена заштита, како и оствару-
вање на права и интереси за задоволување на соци-
јални, станбени, културни и други потреби на пензионе-
рите. 

Здружението е со седиште во Делчево, „Кеј на осло-
бодувањето" бб. 

Лице овластено за застапување е Владо Димитров-
ски од Делчево. 

Од Основниот суд во Делчево. 

, Да се запише во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под реден број 9 за 1998 година, Здру-
жението на граѓани со име: Друштво на геодетски ин-
женери и техничари во Делчево, кое е основано заради 
следење, стимулирање, пренесување, примена и упо-
треба на нови научни сознанија кај своите членови. 

Здружението е во седиште во Делчево. 
Лице овластено за застапување е Ѓорѓи Видимлиски 

од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево. 

ДА СЕ ЗАПИШЕ во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации под реден број 6/98, Здружението 
на граѓани со име: Здружение на пензионерите на М. 
Каменица, кое здружение се основа заради оствару-
вање на уставните и законските права на пензионерите, 
за заштита и унапредување на правата кои произлегу-
ваат од пензиско и инвалидско осигурување пред наде-
жите органи, унапредување на културните и спортските 
и хуманитарните потреби на истите и остварување на 
соработка со други здруженија и сојузи. 

Здружението е со седиште во М. Каменица, ул. 
„Маршал Тито". 

Ј1ице овластено за застапување е Симо Ангелов од 
М. Каменица. 

Од Основниот суд во Делчево. 

Да се запише во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под реден број 5 за 1998 година, здру-
жението на граѓани со име: Сојуз на спортовите на 
Општина Делчево, кое е основано заради потикнување, 
развој и унапредување на спортот кај граѓаните од 
Општина Делчево. 

Здружението е со седиште во Делчево. 
Лице овластено за застапување е Ванчо Цонев од 

Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево. 

Да се запише во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации под реден број 4 за 1998 година, Здру-
жението на граѓани со име: Здружение на тутуно џроиз-
водители „Пролет" кое е основано заради унапредува-
њето, развојот и производството на тутун. 

Здружението е со седиште во Делчево. 
Лице овластено за застапување е Благоја Ивановски 

од Делчево. 
Од Основниот суд во Делчево. 

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение И Рег. 
бр. 130/99 од 18.02.1999 година го запиша во регистарот, 
на Здруженија на граѓани и фондации Енигматскиот 
клуб од Скопје „Скопје". 

Дејноста на енигматскиот клуб „Скопје" од Скопје 
е: со собирање на приврзаниците на енигматиката да 
придонесува за нејзино унапредување, развој и попула-
ризација, преку енигматската активност, да придоне-
сува за сестраниот интелектуален развој на членството, 
и исто така да ја негува и јазичната култура на македон-
ското поднебје, посебна обврска на клубот е оствару-
вање на полна соработка со основните и средните учи-
лишта, факултетите, претпријатијата, АРМ и други 
здруженија на граѓани, со кои во непосредни акции, ќе 
се организираат активности за популаризација на ениг-
матиката, натпреварување и стручна работа со млади 
енигматичари, и други цели и задачи кои се содржани 
во програмите на комисиите при клубот. 

Седиштето на Здружението е во Скопје на ул. 
„Босна и Херцеговина" бб, барака бр. 24. 

Од Основниот суд Скопје П - Скопје. (4178) 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Неготино под Рег. бр. 10/99 се запи-
шува Ловечко друштво „Краставец" од Демир Капија. 
Друштвото се основа поради одгледување, размножу-
вање, заштита и ловење дивеч, обезбедување законско 
користење на дивечот во ловиштето, создавање услови 
за спорт и рекреација на граѓаните, членови на друш-
твото, помагање на ловците во изградувањето на ло-
вечкиот морал и етика, унапредување на ловниот тури-
зам, како и да се развива љубов спрема дивечот и при-
родата во целина. 

Седиштето на Друштвото е во Демир Капија, ова 
друштво ќе делува на подрачјето на Демир Капија, а 
овластено лице за застапување е Тодор Тешевски од 
Демир Капија. 

Од Основниот суд во Неготино. 

Во регистарот на Здруженија на граѓаните и фонда-
циите при Основниот суд Неготино под Рег. бр. 9/99 се 
запишува Здружение на тутунопроизводители на Опш-
тина Неготино „Тутунов лист" од Неготино. Здружени-
ето на тутунопроизводители на Општина Неготино 
„Тутунов лист" од Неготино се основа поради иници-
рање, помагање, насочување, развој и унапредување на 
тутунопроизводството во Општина Неготино, обезбе-
дување на тутунопроизводителите со репроматеријали, 
заштитни средства за заштита на тутун од заразни боле-
сти, опрема за тутун и други здружувања на средствата 
за самоосигурување, взаемност и солидарност и само-
помош во рамките на Сојузот на здруженијата на туту-
нопроизводители на РМ, организирање на предавања, 
семинари, курсеви, натпревари на ниво на Општина и 
Република и надвор од неа соработка со други здруже-
нија надвор од општината и организации кои се занима-
ваат со откуп и преработка на тутун, остварување на 
правата и нивна заштита при откупот на тутунот во 
согласност со Законот за откуп унапредување на коопе-
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ративните односи помеѓу тутунопроизводителите и 
претпријатијата за преработка и откуп на тутун, негу-
вање, развивање и унапредување на доброволни актив-
ности на здружението и востановување на награди и 
признанија, врши други цели и задачи, а во интерес на 
тутунопроизводителите во согласност со законските 
прописи. 

Седиштето на Здружението е во Неготино, истото 
ќе делува на подрачјето на Неготино, а овластено лице 
за застапување на здружението е Ванчо Коцев од Него-
тино ' Од Основиот суд во Неготино. 

Во Основниот суд во Кичево со решението Рег. Згф. 
бр. 24/99, се запишува основање на Тениски клуб „ЌАР» 
БУЛИЦА" од Кичево во регистарот на Здруженија на 
граѓани и фондации. 

Здружението ќе се залага за омасовување на тени-
скиот спорт, организирање на натпревари, турнири, ре-
вии и други спортски манифестации, да го стимулира 
постигнувањето на врвни резултати, да обезбеди неоп-
ходни услови за тренинг воспитно, да делува на своите 
членови, да го популаризира тенискиот клуб и друго. 

Седиштето на Здружението е во Кичево на ул. 
„Арсо Војвода" бр. 70-а. 

Здружението ќе дејствува на територија на град Ки-
чево. 

Здружението ќе го застапува и претставува Војче 
Николоски. 

Од Основниот суд во Кичево.' (4176) 

Основниот суд во Гостивар со решението Зг. бр. 5/ 
99, во регистерот за здруженија на граѓани и фондации 
на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 17/99 се 
запишува хуманитарното граѓанско здружение „Њу-
деј" од Гостивар, со седиште во Гостивар кое го заста-
пува неговиот претседател Аида Кочи од Гостивар. 

Работата и активностите на здружението ќе се одне-
суваат со цел за унапредување и развојот на активите-
тот и интересот на децата за широка соработка и уче-
ство во секциите на здружението во организирање на 
натпревари, квизови, настапи пред јавноста како и ма-
нифестации за обележување на државни правници, вер-
ски, денот на независноста на нашата Република, дет-
ска недела и друго. 

Од Основниот суд во Гостивар. (4177) 

Основниот суд во Гостивар, со решението Згф. 34/99 
г. во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
на Основниот суд во Гостивар под Рег.бр. 18/99 се запи-
шува шаховскиот клуб „АДУТ-Македонија" од Гости-
вар. 

Работата и активноста на шаховскиот клуб „АДУТ-
Макецонија"-Гостивар е развивањето и унапредува-
њево на шахот, принципите на квалитет и масовност и 
развивање и формирање на општествено активна, ху-
мана и сестрана творечка личност. 

Од Основниот суд во Гостивар. (4179) 
« 
Во Основниот суд во Гостивар со решението 

Зг.бр. 15/98 во регистарот на Здруженија на граѓани и 
фондации на Основниот суд Гостивар под рег. бр. 21 се 
запишува Здружение на граѓани, Фудбалски клуб „Ри-
ниа" с. Чајле, со седиште во с. Чајле, кое го застапува 
неговиот претседател Етем Алиу. 

Работата на активностите на Здружението ќе се од-
несуваат да се грижи за омасовување на фудбалскиот 
спорт во клубот и развивање на внатрешни демократ-
ски односи и влијанието на стручно издигнување и 
усовршување ца своето членство по пат на организи-
рање на разновидни форми на воспитно образовни и 
стручни дејности. 

Од Основниот суд во Гостивар. (4181) 

Основниот суд во Дебар со решение Згф.бр.25/99 од 
18.02.1999 год., во судскиот регистар на Здруженијата 
на граѓаните и фондации го запиша основањето на Ху-
манитарното здружение «Дрита" со седиште во Дебар, 
на ул. „Б. Единство" бб. 

Целта на основањето на здружението е остварува-
њето на хуманитарни цели и ангажирање и реализи-
рање на хуманитарни задачи, помош на неспособни 
лица, евидентирање на граѓаните и семејствата од опш-
тина Дебар, кои се во потешка материјална состојба и 
доделување на разновидна хуманитарна помош на сите 
лица и семејства кои имаат потреба за таква помош и 
соработка со исти или слични хуманитарни здруженија 
во Општината и во Републиката. 

Од Основниот суд во Дебар. (4182) 

Основниот суд во Дебар со решението Згф. бр. 15/99 
од 27.01.1999 година, го запиша во регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации Сојузот на спортови на 
општина Дебар. 

Целта на здружението на Сојузот е утврдување на 
основната заедничка политика во областа на спортот и 
физичката култура, потикнување, развој и унапреду-
вање на спортот и координирање и усогласување на 
програмските активности на здружените клубови, и 
секциите, унапредување на спортот во општина Дебар 
и создавање на услови за поуспешно презентирање во 
земјата и во странство во меѓународни натпревари и 
соработка со други клубови во земјата. 

Седиштето на Сојузот е во Дебар. 
Од Основниот суд во Дебар. (3568) 

Основниот суд во Дебар со решението Згф. бр. 16/99 
од 14.01.1999 година, го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации пререгистрирањето на 
здружението Карате Академија на Македонија - Дебар. 

Здружението ќе се залага за поттикнување, омасо-
вување, развој и унапредување на карате спортот, пер-
манентното учество на карате манифестации, здра-
ствена заштита на каратистите и учество на државни и 
меѓународни натпревари и развивање на добра .сора-
ботка со сите карате клубови во земјата. 

Од Основниот суд во Дебар. (3569) 

Основниот суд во Дебар со решението Згф. бр. 12/99 
од 11.01.1999 година, го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации пререгистрирањето на 
Друштвото на гимнастичките спортови „Партизан" -
Дебар. 

Целта на основањето на друштвото е реализира-
њето и остварувањето на најразлични програцсвдсодр-
жини во гимнастиката и гимнастичките спортови, за 
постигнување врвни спортски и резултати во о>бласта на 
гимнастиката и гимнастичките спортови, одржување и 
подобрување на здравјето, спречување и отклонување 
на функционалниот степен на деформитет кај децата и 
создавање на позитивни навики за продолжување на 
слободното време преку форми на гимнастички и 
спортско рекреативни активности. 

Седиштето на Друштвото е во Дебар на ул. „8 Сеп-
тември" бб. 

Од Основниот суд во Дебар. (3570) 

Основниот суд во Дебар со решението Згф. бр. 17/99 
од 14.01.1999 година, го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации пререгисгрирањето на 
здружението Карате клуб „Кораб" Дебар. 

Целта на Здружението е обезбедување на постојан 
развиток и унапредување на карате спортот преку 
форми на спортување и рекреација, развивање на меѓу-
себна соработка и спортски натпревари и соработка со 
други клубови, организирање на регионални, државни 
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како и меѓународни натпревари во карате и стручно 
оспособување на членството по пат на организирање на 
семинари и разновидни облици на образовно-воспитна 
дејност. 

Од Основниот суд во Дебар. (3571) 

Основниот суд во Дебар со решението Згф. бр. 20/99 
од 11.01.1999 година, го запиша во регистарот на здру-
женија на граѓани и фондации пререгистрирањето на 
Здружението на Тутунопроизводителите-Дебар. 

Целта на Здружението е да се грижи за организи-
рање на предавања, семинари и курсеви, остварување и 
изградување на единствена политика на тутунопроиз-
водството, навремено снабдување на тутунопроизводи-
телите со репроматеријали и заштитни средства, вове-
дување на најнови сорти на тутун, следење на најсовре-
мените достигнувања во тутунопроизводството, развој 
и унапредување на примарното производство, учеству-
вање и организирање на активности од непосреден ин-
терес на членството. 

Од Основниот суд во Дебар. (3572) 

Основниот суд во Прилеп со решението Рег. Згф. 
бр. 60/99 од 11.01.1999 година, го запиша во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации уписот на здруже-
нија на граѓани со име Културно уметничко друштво 
„Нов Живот" од Прилеп. 

Цели и задачи на друштвото се одгледување и негу-
вање на изворниот македонски и ромски фолклор, 
преку приредби, концерти и јавни настапи да придоне-
сува за збогатување на културно забавниот живот, да 
организира секции и слично. 

Седиштето на друштвото е во Прилеп во просторите 
на МЗ „Тризла-2" - Прилеп. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
друштвото е Амедоски Мамер ~ претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3573) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 
5/99 од 15.02.1999 година го запишува во Регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации Здружението под 
назив Здружение на тутунопроизводителите „Мице Ко-
зар" од Прилеп. 

Како цели и задачи Здружението има развој и уна-
предување на тутуно производството, заштита на ин~ 
тресете на тутуно производители при откупот на тутун, 
основа магацин за издавање на репроматеријали на ту-
тунопроизводители, го информира членството за но-
вите сорти на тутун и примена на современи агротех-
нички мерки, се поврзува и соработува со организаци-
ите кои се занимаваат со тутуно производство, преки-
нува спорни прашања пред ресорните министерства, 
Владата, локалната самоуправа и Собранието на РМ. 

Седиштето на Здружението е во Прилеп на ул. 
„Мице Козар" бр. 15. 

Лице овластено за застапување и претставување е 
Петар Талимџиоски - секретар. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3574) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 
41/98 од 15.02.1999 година го запишува во Регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации Здружението под 
назив Заедница на Домовите на културата од РМ со 
основни цели и задачи да ги поврзува, координира и 
квалитетно унапредува организацијата, содржината и 
формите на дејност на своите членки, да ги застапува 
интересите на членките и друго. 

Седиштето на Здружението е во Прилеп во Домот 
на културата „Марко Цепенков" Прилеп. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
заедница е Борис Конески - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3575) 

Основниот суд во Прилеп со решение Рег. Згф. бр. 
64/99 од 15.02.1999 година го запишува во Регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации Здружението под 
назив Атлетски клуб „Прилеп" од Прилеп. 

Како цели и задачи на клубот се целите и задачите 
утврдени со актите на Атлетскиот Сојуз на Македо-
нија, развој на атлетскиот спорт во Прилеп, грижа на 
набавка и одржување на неопходна опрема и реквизити 
за настап на натпревари. 

Седиштето на Здружението е во просториите на МЗ 
„Тризла - 2" во Прилеп. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
клубот е Јашароски Мухарем, ВД претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3576) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 
77/99 од 15.02.1999 година го запишува во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации Здружението под 
назив Стрелачки клуб „Тутунски Комбинат" од При-
леп. 

Како цели и задачи на клубот се: Развивање, ши-
рење и унапредување на стрелачкнот спорт, стручно 
оспособување и воспитување на членовите, грижа за 
нормално работење на екипите, секциите и другите 
членови, обука за ракување со оружје и прецизно стре-
лање, спроведување на системот на натпревари и друго. 

Седиштето на Здружението е во Прилеп на ул. 
„Марксова" бр. 101. 

Лице овластено за застапување и претставување е 
Димче Јордан©ски - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3577) 

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 
46/99 од 15.02.1999 година го запишува во Регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации Здружението под 
назив Здружение на граѓани со име Клуб за лесни ле-
тала „Делта клуб" Прилеп, кое што како цели и задачи 
има ширење и популаризација на параглајдерството и 
змајарството како воздух»опловен дел на лесни летала, 
организирање и учество на клубски државни и меѓуна-
родни натпревари, како и едукација и стручно оспосо-
бување на членовите на клубот. 

Седиштето на Здружението е во Прилеп на ул. 
„Димо Наредниот" бб. 

Лице овластено за застапување и преставување е 
професор д~р, Димко Кокароски - претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3578) 

Основниот суд во Прилеп со решение Рег. Згф. бр. 
54/99 од 15.02.1999 година го запишува во Регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации Здружението под 
назив Здружение на граѓани со име Фото кино клуб 
„Прилеп" од Прилеп. 

Како цели и задачи клубот има ширење и популари-
зација на фото, кино и видео техниката, развој и ја-
кнење за истите на интересот кај децата и возрасните, 
оспособување на членовите за практична примена на 
фото, кино и видео техниката, организирање на актив-
ности за популаризација на фотографската уметност и 
филмската култура кај граѓаните на РМ и организи-
рање на изложби, фестивали, летни школи и друго. 

Седиштето на клубот е во Прилеп на ул. „Димо 
Наредниот" бб. 

Лице овластено за застапување и претставување на 
клубот е Кирил Наумоски - претседател.. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3579) 

Основниот суд во Дебар, со решението Згф. бр. 23/ 
99 од 29.01.1999 година го запиша во регистарот на 
Здруженијата на граѓаните и фондации обивањето на 
здружението Шотокан карате клуб „Уранкиу" Дебар. 
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Целта на основањето на Здружението е поттикну-
вање, омасовување, развој и унапредување на карате 
спортот, координирање и усогласување на програм-
ските активности на членовите на клубот, создавање 
услови за поуспешно репрезентирање на квалитетниот 
карате спорт, унапредување на здравствената заштита 
на каратисти^, учество и организација на државни и 
меѓународни натпревари од официјален и пријателски 
карактер и развивање и соработка со другите карате 
клубови во Републикава и со Македонската карате фе-
дерација. 

Седиштето на Здружението се наоѓа во Дебар на ул. 
„В. Влаховиќ" бб. 

Од Основниот суд во Дебар. (3586) 

Основниот суд во Дебар, со решението Згф. бр. 18/ 
99 од 14.01.1999 година, го запиша во регистарот на 
Здруженијата на граѓани и фондации Здружението 
Спортско риболовно друштво „Радика" Дебар. 

Целта на ова здружение е унапредување, развиток и 
заштита на спортскиот риболов, создавање на услови за 
омасовување на спортскиот риболов, планирање и ин-
вестирање за збогатување на рибниот фонд, развивање 
на спортскиот морал меѓу членовите, формирање на 
рибочуварска служба, организирање и учество на 
друштвени, државни и меѓудржавни натпревари. 

Седиштето на друштвото е во Дебар на ул. „В. Вла-
хович" бр. 132. 

Од Основниот суд во Дебар. (3587) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во региста-
рот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег-Згф. 
бр. 24/99 е запишано Здружение на граѓани карате клуб 
„Љуботен" од Тетово. 

Работата и активностите на здружението е потти-
кнување, омасовуван>е, развој и унапредување на ка-
рате спортот со создавање на услови за поуспешно ре-
презентира§ѕ>е на квалитетниот карате спорт, учество 
во организација на државни, меѓународни натпревари 
од вфнјатслски и официјален карактер, Соработка со 
сите карате клубови и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово ул. „Иво 
Лола Рибар" бр. 397, а истото ќе делува на подрачјето 
на град Тетово, Републиката и пошироко во зависност 
од' резултатите с 

Од Осно&иот суд во Тетово. (3588) 

Основниот суд во Тетовр објавува дека во региста-
рот на Здр«уженија на граѓани и фондации под Рег-Згф. 
бр. 57/99 е запишано Здружение на граѓани - Фудбал-
ска клуб „ВАРДАР" од с. Сиричино. 

Работата и активностите на здружението е омасову-
вало на спортот во местото, општината и пошироко, 
соработка и размена на спортски искуства со сите клу-
бови во општината и пошироко, учествување во орга-
низираниот систем на натпреваруваа и слично. 

Седиштето ма здружението е во с. Сиричино, а 
истото ќе делува на подрачје на с. Сиричино, општи-
ната и пошироко, во зависност од резултатите. 

Од Основниот суд во Тетово. (3589) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во региста-
рот на Здруженија и фондации под реден број Рег-Згф. 
бр. 1/99 е запишано Здружение на социјални работни-
ци" Тетово. 

Работата и активностите на здружението се да раз-
гледува прашања од областа на социјалната политика и 
социјалната заштита со цел да даде придонес за нивни 
развој и унапредува н>е, развиван>о и унапредување на 
методите на социјалната работа и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово, ул. „121" 
бр. 2, а истото ќе делува на територијата на Општина 
Тетово и општините од регионот на општина Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (3590) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во региста-
рот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег.Згф. 
58/99 се запишува фудбалски клуб „Вардарски" од с. 
Раотинце. 

Работата и активностите на здружението се потти-
кнување и унапредување на аматерскиот спорт, омасо-
вување на спортот во местото и пошироко, соработка и 
размена на спортски искуства, учествување во органи-
зираниот систем на натпреварување и слично. 

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

Од Основниот суд во Тетово. (3591) 

Основниот, суд Тетово објавува дека со решението 
Рег. Згф. бр. 55/99 од 10.02.1999 година во регистарот 
на здруженијата на граѓани и фондациите при Основен 
суд во Тетово 55/99 се запишува фудбалски клуб „Брат-
ство" с. Теново. 

Работата и активностите на здружението се потти-
кнување и унапредување на аматерскиот спорт, омасо-
вување на спортот во местото и пошироко, соработка и 
размена на спортски искуства, учествување во органи-
зираниот систем на натпреварување и слично. 

Седиштето на здружението е во с. Теново, а истото 
ќе делува на подрачјето на општина Брвеница. 

Од Основниот суд во Тетово. (3592) 

Основниот суд во Радовиш, со решение Рег. Згф. 
бр. 19/99 од 10.02.1999 година го запиша во регистарот 
на Здруженија на граѓани и фондации Фолклорен ан-
самбл „Цветови" с. Дедино кое е основано заради 
остварување на јавни и културни интереси. 

Здружението ќе дејствува на територијата на Радо-
виш, РМ и пошироко, а неговото седиште се наоѓа во с. 
Дедино. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (3628) 

Основниот суд во Тетово, со решение Рег. Згф. бр. 
20/99 е запишан во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации „Сојуз на здруженија за техничка кул-
тура - народна техника" - Тетово. 

Работа и активности на здружението е здобивање на 
техничка култура низ организиран воспитно образовен 
процес на знаења, умеења и навики, оспособување на 
младите за истражувачка работа, развој на нивните 
истражувачки способности и создавање на научен под-
младок, развивање на иноваторство, пронаоѓашто, ра-
ционализаторство, конструкторство и слично. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Љ.Б. 
Пиш" бр. 82 во Тетово, а истото ќе делува на подрач-
јето на Општина Тетово и новоформираните општини 
на град Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (3629) 

Основниот суд во Тетово, со решение Рег. Згф. бр. 
81/99 е запишан во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации Карате клуб „Партизан" - Тетово. 

Работи и активности на здружението е поттикну-
вање, омасовување, развој и унапредување на карате 
спортот, учество и организација на државни и меѓуна-
родни натпревари од пријателски и официјален карак-
тер, развивање и соработка со сите карате клубови од 
државата и слично. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Илин-
денска" бр. 76 во Тетово, а ќе делува на подрачјето на 
град Тетово и пошироко во зависност од резултатите. 

Од Основниот суд во Тетово. (3630) 
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Основниот суд во Тетово, со решение Рег. Згф. бр. 
74/99 е запишан во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации Фудбалски клуб „Нераште" од с. Не-
раште. 
, Работа и активности на здружението е омасовување 

на спортот во селото и пошироко, ангажирање на мла-
дите во спортски план, соработка и размена на спорт-
ски искуства со сите клубови и слично. 

Седиштето на здружението е во с. Нераште во про-
сториите на месната заедница, а истото ќе делува на 
подрачјето на општината и пошироко во зависност од 
резултатите. 

Од Основниот суд во Тетово. (3631) 

Основниот суд во Тетово, со решение Рег. Згф. бр. 
94/99 е запишан во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фонд*ации Фудбалски клуб „Жеграп" - Тетово. 

Работата и активностите на здружението е омасову-
вање на фудбалскиот спорт во местото, општината и 
пошироко, соработка и размена на спортски искуства 
со сите клубови во општината и надвор од неа, учеству-
вање во организираниот систем на натпреварување и 
слично. 

Седиштето на здружението е во с. Ратае, а истото ќе 
делува на подрачјето на с. Ратае, општината и поши-
роко во зависност од своите резултати. 

Од Основниот суд во Тетово. (3632) 
Основниот суд во Тетово, со решение Рег. Згф. бр. 

67/99 е запишан во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации Фудбалски клуб „Хајдук" од с. Врат-
ница. 

Работата и активностите на здружението е омасову-
вање на спортот во местото и пошироко, а посебно 
фудбалот, соработка и размена на спортски искуства со 
сите клубови, учествување во организираниот систем 
на натпреварување, обезбедување на терени, објекти, 
простории, реквизити, опрема и слично. 

Седиштето на здружението е во с. Вратница, а ќе 
делува на подрачјето на Вратница и пошироко во завис-
ност од резултатите. 

Од Основниот суд во Тетово. (3633) 

Основниот суд во Тетово, со решение Рег. Згф. бр. 
15/99 е запишан во регистарот на Здруженија на гра-
ѓани и фондации Фудбалскиот клуб „Шемшово" од с. 
Шемшово. 

Работата и активностите на здружението се омасо-
вување на спортот, ангажирање на младите на спортски 
план, соработка и размена на спортско искуство, сле-
дење и преземање на други спортски активности и 
слично. 

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

Од Основниот суд во Тетово. (3634) 

Основниот суд во Тетово, со решението Рег. 
Згф.бр. 52/99 од 15.2.1999 година, го запиша во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации Риболовното 
друштво „ЈУГОХРОМ" Јегуновце. 

Работата и активноста на здружението се поттикну-
вање и унапредување на риболовниот спорт врз принци-
пите на аматеризам и масивност, учество во организи-
рањето и спроведувањето на системот на натпревари и 
слично. 

Седиштето на здружението е во с. Јегуновце и ќе 
делува на подрачјето на општина Јегуновце. 

Од Основниот суд во Тетово. (3635) 

Основниот суд во Тетово, со решението Рег. 
Згф.бр. 28/99 од 15.2.1999 година, го запиша во региста-
рот на здруженија на граѓани и фондации Фудбалски 
клуб „ТЕТЕКС" Тетово. 

Работата и активностите на здружението се развој, 
поттикнување и унапредување на аматерскиот и профе-
сионалниот фудбал, учество во организираниот систем 
на натпревари, соработка со сите фудбалски клубови 
во Републиката и надвор, грижа за создавање матери-
јални и други услови за развој на фудбалерите и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово, а истото ќе 
делува на подрачјето на општина Тетово. 

Од Основниот суд во Тетово. (3636) 

Основниот суд во Тетово, со решението Рег. ЗГФ. 
бр. 90/99 од 12.2.1999 година, го запиша во регистарот' 
на здруженија на граѓани и фондации Фудбалскиот 
клуб „ЉУБОТЕН" од Тетово. 

Работата и активностите на здружението се потти-
кнување и унапредување на аматерскиот спорт, потти-
кнување и развој на фудбалот врз принципите на амате-
ризмот и масовност, учествување во организираниот 
систем на натпревари и слично. 

Седиштето на здружението е во Тетово, а истото ќе 
делува на подрачјето на општина Тетово и пошироко. 

Од Основниот суд во Тетово. (3637) 

Основниот суд во Тетово, со решението Рег. ЗГФ. 
бр. 62/99 од 10.2.1999 година, го запиша во регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации Фудбалскиот 
клуб „Бистрица" од с. Теарце. 

Работата и активностите на здружението е потти-
кнување и унапредување на аматерскиот спорт, омасо-
вување на спортот, учествување на организираниот си-
стем на натпреварување, соработка и размена на спорт-
ски искуства и слично. 

Седиштето на здружението е во с. Теарце, а истото 
ќе делува на подрачјето на општината Теарце. 

Од Основниот суд во Тетово. (3638) 

Основниот суд во Дебар, со решението ЗГФ. бр. 4/99 
од 14.1.1999 година, го запиша пререгистрирањето на 
Здружението на инвалидите на трудот во судскиот ре-
гистар на Здружението на граѓани и фондации. 

Целта на Здружението е да се грижи за унапреду-
вање и спроведување на професионалната рехабилита-
ција и вработувањето на инвалидите на трудот, преку 
следење и спроведување на севкупната проблематика 
со квалификација, доквалификација, рехабилитација,, 
вработување и интеграција на инвалидите на трудот во 
Општината и грижење за подобрување на материјал-
ната положба на инвалидите на трудот како и залагање 
за обезбедување на перманентна заштита и осигуру-
вање на инвалидите на трудот. 

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „8 Сеп-
тември" бб во Дебар. 

Од Основниот суд во Дебар. (3639) 

Основниот суд во Дебар, со решението ЗГФ. бр. 2/99 
од 14.1.1999 година, го запиша пререгистрирањето во 
судскиот регистар на Здружението на граѓаните и фон-
дациите Здружението на инвалидите од војната - Де-
бар. 

Целта на Здружението е да ги открива и евидентира 
сите инвалиди од војната и да ги вклучи во работата и 
активностите на Здружението, да создаде услови за за-
доволување на материјалните, културните, спортските 
и другите потреби на членството, да организира разно-
видни активности со превентивна содржина заради заш-
тита на населението од заостанат воен материјал и да 
соработува со надлежните органи и институции и дру-
гите инвалидски Здруженија во ниво на Републикава. 

Седиштето на Здружението се наоѓа на ул* „8 Сеп-
тември" бб во Дебар. 

Од Основниот суд во Дебар. (3640) 
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Основниот суд во Дебар, со решението ЗГФ. бр. 3/99 
од 14.1.1999 година, го запиша пререгистрирањето на 
Здружението на телесно инвалидизираните лица Де-
бар. 

Целта на Здружението е во откривањето, евиденти-
рање и вклучување во Здружението телесно инвалиди-
зираните лица, пружање помош на овие лица и на нив-
ните семејства во остварувањето на законските права, 
дејствува на планот на унапредувањето и усовршува-
њето на системот на рехабилитација, образование, вра-
ботување и заштита на своите членови, помага во снаб-
дувањето на своите членови со ортопедски помагала, 
санитетски средства и лекови, организира одмор и ре-
креација на своите членови и други културно забавни 
активности, спортски и други дејности определени со 
статут. 

Седиштето на Здружението се наоѓа на ул. „8 Сеп-
тември" во Дебар. 

Од Основниот суд во Дебар. (3641) 

Основниот суд во Тетово објавува дека во региста-
рот на Здруженијата на граѓани и фондации под Рег-
Згф. бр. 114/99 е запишан Фудбалски клуб „Џепчиште" 
од с. Џепчиште со скратено име Ф.К. „Џепчиште" од с. 
Џепчиште. 

Работа и активности на здружението е омасовување 
на фудбалскиот спорт, ангажирање на младите на 
спортски план во општината и пошироко, соработка и 
размена на искуства со други клубови, натпреварување 
по системот на натпреварувања на Фудбалскиот сојуз 
на Македонија и слично. 

Седиштето на Здружението е во просториите на 
Општина Џепчиште, а истото ќе делува на подрачјето 
на општина Џепчиште и пошироко зависно од резулта-
тите. 

Од Основниот суд во Тетово. (3583) 

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение 
Рег. Згф. бр. 60/99 од 10.02.1999 година во регистарот 
на здруженијата на граѓани и фондациите се запишува 
фудбалскиот клуб „Братство" од с. Копанце. 

Работата и активноста на здружението се поттикну-
вање и унапредување на аматерскиот спорт, омасову-
вање на спортот, соработка и размена на спортски 
искуства, учествување во организираниот систем на 
натпреварување и слично. 

Седиштето на здружението е во с. Копанце и ќе 
делува на подрачјето на општината Јегуновце. 

Од Основниот суд во Тетово. (3584) 

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 11/98 го 
пререгистрира - запиша во регистарот на Здруженија 
на граѓани и фондации, Здружението на сметководи-
тели, финансиски и ревизори, Кочани. 

Здружението на сметководители, финансисти и ре-
визори Кочани, е основано заради вршење и оствару-
вање на економски, социјални, културни, научни, 
стручни, технички, образовни и други права и интереси 
од областа на сметководството и ревизијата. 

Седиштето на Здружението е во Кочани, на ул. 
„Гоце Делчев" бб, а Здружението ќе дејствува на тери-
торијата на Локалната самоуправа-Кочани. 
Од Основниот суд Кочани. (3585) 

Се запишува во регистарот на здруженијата на гра-
ѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр. 36/99 од 
12.02.1999 год. Здружението на граѓани и фондации под 
име Еколошко друштво »Јагода" - с. Лескоец. 

Здружението на граѓани има за цел заштита на еко-
лошката средина, природата и природното наследство, 
изготвување на еколошки програм со финансова кон-
струкција и дислокација на индустриските загадувачи 
од градот и населените места. 

Седиштето на здружението е во с. Лескоец. 
Овластени лица за застапување и претставување на 

здружението се: Лилјана Вревезоска и Марија Младе-
новска. 

Од Основниот суд во Охрид. 

Се запишува во регистарот на здруженијата на гра-
ѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр. 69/99 од 
12.02.1999 год. Здружението на граѓани и фондации под 
име Здружение на слепите лица - Охрид. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
се запишува здружението на граѓани: Здружение на 
слепите лица - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел спроведување на 
активности за задоволување на специфичните потреби 

Се запишува во Регистарот на Здруженијата на гра-
ѓани и фондации „Клуб за нордиско скијање и бијатлон 
„Мусица" - Крушево, со седиште во Крушево на ул. 
Илинденска бб. 

Клубот е Здружение на граѓани преку кое граѓаните 
ги задоволуваат своите лични и заеднички потреби и 
интереси во областа на нордиското скијање и бијатлон, 
на популаризација и омасовување на овој спорт меѓу 
граѓаните, а особено меѓу младите и на организирање 
на натпревари во нордиско скијање и бијатлон на по-
драчјето на г. Крушево. 

Од Основниот суд во Крушево. (3580) 

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондаци-
ите под реден број 86 за 1999 година се запишува осно-
вање на Здружение на граѓани со име „Клуб на леку-
вани алкохоличари" - Прилеп. 

Како цели и задачи на клубот се: здравствена деј-
ност од доменот на примарна, секундарна и терцијална 
здравствена заштита, прифаќање на лекуваниот алко-
холичар, вршење на рехабилитација на алкохоличарите 
како и соработка со судските органи, судските одделе-
нија при невропсихијатриските болници и извршување 
на заштитни мерки. 

Седиштето на клубот е во Прилеп во Домот на хума-
нитарните организации на ул. „Стеван Апостолоски" 
бб Прилеп. 

Лица овластени за застапување на клубот се: Спир-
коски *Иван - претседател, Стефаноски Петре - пот-
претседател и Милошески Илија - секретар. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3581) 

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 87 за 1999 година се запишува основање 
на Здружение на граѓани со име Културно-уметничко 
друштво „Илинден" од с. Кривогаштани, со цел и за-
дача изучување, негување, развивање, унапредување и 
презентирање на македонскиот фолклор и обичаи низ 
народни игри, песни, петрументи и носии на Македон-
скиот народ и националностите кој живеат на просто-
рот на РМ. 

Седиштето на друштвото е во Домот на културата 
во с. Кривогаштани. 

Лице овластено за застапување и претставување е 
Шашески Миро<сав - претседател. 
, Од Основниот суд во Прилеп (3582) 
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на слепите лица, во економската, социјалната, култур-
ната, научната, образовната и спортската сфера на жи-
веење. 

Седиштето на здружението е на булевар „Туристич-
ка" бр. 10-3, Охрид. 

Овластено лице за застапување и претставување на 
здружението е претседателот Митре Ристески. 

Од Основниот суд во Охрид. 

Се запишува во регистарот на здруженијата на гра-
ѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр. 27/98 од 
12.02.1999 год. Здружението на граѓани и фондации под 
име Хуманитарна организација „Охридско Езеро" -
Охрид. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
се запишува здружението на граѓани под име: Хумани-
тарна организација „Охридско Езеро" - Охрид. 

Здружението на граѓани има за цел зближување на 
граѓаните, развивање на пријателски односи, негување 
на солидарност и давање на социјална и друг вид по-
мош, како и преземање на други активности од хумани-
тарни цели. 

Седиштето на здружението е на "ул. „Гоце Делчев" 
бр. 131 во Охрид. 

Овластено лице за застапување и претставување на 
здружението е претседателот Рамиз Јусуфоски. 

Од Основниот суд во Охрид. 

Основниот суд во Битола, со решението Рег. Згф. 
14/98 од 10.11.1998 г., во Регистарот на здруженијата на 
граѓани и фондации го запиша Сојузот на здруженијата 
на инвалиди на трудот на РМ - Здружение на инвалиди 
на трудот - Битола. 

Од Основниот суд во Битола. 

Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 6/98 во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го 
запиша Здружението на граѓани со име Центар за по-
мош на лица со ментален хендикеп „Порака" - Кочани, 
со скратено име „Порака" - Кочани. 

Лице овластено за застапување на Здружението е 
претседателот Санела Николова од Кочани. 

Работата и активноста на Здружението се состои од 
иницирање, обезбедување на севкупна општествена 
грижа и третман на лицата со ментален хендикеп, да 
дава поддршка и помага во опфаќање, собирање и анга-
жирање на родителите, старателите и пријателите на 
лицата со ментален хендикеп, учество во превентивно 
дејствување за спречување на менталниот хендикеп, 
членување, соработување и учество во работата на Ме-
ѓународните хуманитарни организации, како и реализа-
ција на други цели и задачи од програмата за работа. 

Здружението на граѓани Центар за помош на лица 
со ментален хендикеп „Порака" - Кочани, стекнува 
својство на правно лице од 8.2.1999 година. 

Од Основниот суд во Кочани. 

Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 6/99 во 
регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го 
запиша Здружението на граѓани со име Градски шахов-
ски клуб „Кочани" - Кочани, со седиште во Кочани. 

Лице овластено за застапување на Здружението е 
претседателот на клубот Владимир Тркаљанов. 

Работата и активноста на Здружението ќе се одне-
сува на развој и унапредување на шаховската игра, уче-
ство на натпревари, организирани од ШСМ, ФИДЕ и 
други, усовршување на својот стручен кадар, соработка 
со училишта и научно спортски установи, активирање 
на поголем број на членови и соработка со Здруженија 
и шаховски клубови од земјата и странство, за размена 
на искуства и постигнување на подобри спортски резул-
тати. 

Здружението на граѓани стекнува својоство на 
правно лице од 5.02.1999 год. 
Од Основниот суд во Кочани. 

Во регистарот на Здруженијата на граѓаните и фон-
дациите при Основниот суд во Неготино, под Рег бр. 8/ 
99 се запишува Центар за помош на лица со ментален 
хендикеп „Порака" од Неготино. Центарот за помош 
на лица со ментален хендикеп „Порака" од Неготино се 
основа поради севкупна општествена грижа и третман 
на лицата со ментален хендикеп, давање поддршка и 
помош во опфаќање, собирање и ангажирање на роди-
телите, старателите и пријателите на лица со ментален 
хендикеп за работа во Центарот. Го проучува и следи 
развојот на заштитата и третманот на лицата со мента-
лен хендикеп. Учествува преку семинари, советувања, 
трибини во активностите за превентивно дејствување 
во спречувањето на менталниот хендикеп и друго» 

Седиштето на Центарот е во Неготино, истиот ќе 
делува на подрачјето на општините Неготино и Демир 
Капија, а овластено лице за застапување на Центарот е 
Спасовски Трифун од Неготино. 

Од Основниот суд во Неготино. 

Во регистарот на Здруженијата на граѓаните и фон-
дациите при Основниот суд во Неготино, под Рег бр. 7/ 
99 се запишува Здружение на граѓани „Илинден 96" од 
с. Калањево. Здружението на граѓани „Илинден 96" од 
с. Калањево се основа поради ревитализација на селото 
Калањево како и за продолжување на културните и 
духовни традиции на населението од овој крај. 

Седиштето на Здружението е во Неготино, здруже-
нието ќе делува на подрачјето на општините Неготино 
и Демир Капија, а овластено лице за застапување е 
Јанев Бранко од Неготино. 

Од Основниот суд во Неготино. 

Во регистарот на Здруженијата на граѓаните и фон-
дациите при Основниот суд во Неготино под Рег бр. II 
99 се запишува Здружение на одгледувачи на овци „По 
вардарие", Неготино. Здружението на одгледувач и на 
овци „Повардарие", Неготино ќе се бави со појасну-
вање и поевтинување на трудот на одгледувачите на 
овци со воведување на нова техника и технологија, 
стандардизација на производи со што би станале атрак-
тивни и подобро платени на пазарите, негување и раз-

вивање на чувство за заемно меѓусебно помагање на 
одгледуваните на овци, изнаоѓање на решенија на пла-
сман на овчките производи, обезбедување на потребни 
контакти и ангажирање со зоотехничките ветеринар-
ните служби во општините за обезбедување на превен-
тивна и куративна заштита на овците. 

Седиштето на Здружението е во Неготино, истото 
ќе делува на териториите на општините Неготино и 
Демир Капија, а овластено лице за застапување е Дана-
илов Ѓоко од Неготино. 

Од Основниот суд во Неготино. 

Во регистарот на Здруженијата на граѓаните и фон-
дациите при Основниот суд во Неготино под Рег бр. 2/ 
99 се запишува Тениски клуб „Неготино" од Неготино 
Тенискиот клуб „Неготино" се основа поради оствару-
вање на соработка со другите клубови во земјата и 
странство, развивање на спортскиот дух и физичката 
култура на младината и граѓаните, организирање на 
натпревари за своите членови и натпревари со другите 
клубови од земјата, учество на првенства и турнири од 
земјата и странство, јакнење на физичките и духовните 
способности на своите членови. 
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Седиштето на клубот е во Неготино, истиот ќе де-
лува на подрачјето на општината Неготино, а овла-
стено лице за застапување на клубот е Јованов Алек-
садар од Неготино. 

Од Основниот суд во Неготино. 

Во регистарот на Здруженијата на граѓаните и фон-
дациите при Основниот суд во Неготино под Рег бр. 16/ 
98 се запишува Здружение на тутунопроизводители за 
Општина Демир Капија „Јака" од Демир Капија. Здру-
жението на тутунопроизводители за Општина Демир 
Капија „Јака" од Демир Капија се основа поради иници-
рање, помагање, насочување, развој и унапредување на 
тутунопроизводството, обезбедување на репроматери-
јали, заштитни средства, опрема за тутун, здружување 
на средства заради самоосигурување, заемност, соли-
дарност и самопомош во рамките на Сојузот на здруже-
нијата на тутунопроизводителите на РМ, организирање 
на предаван>а, семинари, курсеви и натпревари, сора-
ботка со други здруженија надвор од Општината, оства-
рување заштита на правата на тутунопроизводителите 
и откуп на тутун, унапредување на кооперативни од-
носи и друго. 

Седиштето на Здружението е во Демир Капија, 
истото ќе делува на подрачјето на Демир Капија, а 
овластено лице за застапување е Павле Трпков од Де-
мир Капија. 

Од Основниот суд во Неготино. 

Во регистарот на Здруженијата на граѓаните и фон-
дациите при Основниот суд во Неготино под Рег бр. 15/ 
98 се запишува Сојузот на борци од Народноослободи-
телната и антифашистичката војна на Македонија 
1941- 1945. Општински одбор на СБМ „Неготино" од 
Неготино, Сојузот на борци „Неготино" од Неготино 
се основа поради одбрана и чување на придобивките на 
НОАБМ и државноста на Република Македонија, 
грижа за слободата, државноста за мирот, за сожител-
ство, трајна мобилност и во одбраната и чувањето на 
придобивките од НОАБМ, сувереноста и државноста 
на Република Македонија, грижа за статусот на учесни-
ците во НОАБМ и нивната социјално и материјална 
положба, соработка со државни, општествени, научни, 
културно издавачки и образовни институции, научна 
обработка на НОАБМ во поновата историја со цел 
објективно да се оценат и вреднуваат податоците од 
НОАБМ и од претходните ослободители движења, 
борби и востанија на македонскиот народ, собиран»е, 
чување, користење, средување и издавање на историска 
документација, мемоарска граѓа и други оригинални 
архивски документи од времето на НОАБМ и др. 

Седиштето на Сојузот е во Неготино, дејствувањето 
е на подрачјето на општините Неготино и Демир Ка-
пија, а овластено лице за застапување на друштвото е 
Бранко Малиминов од Неготино. 

Од Основниот суд во Неготино. 

Во регистарот на Здруженијата на граѓаните и фон-
дациите при Основниот суд во Неготино, под Рег бр. 14/ 
98 се запишува Здружение на граѓаните со дијабетес на 
Општина Неготино. Здружението на граѓаните со дија-
бетес на општина Неготино се основа поради заедничка 
грижа за подобрување на здравствената состојба со ди-
јабетес и информирање за новите научни и практични 
достигнуван>а за лекувањата со дијабстесот, преземање 
заеднички иницијативи за заштита на граѓаните од дија-
бетес кај надлежните институции, овозможување на ди-
етална храна за дијабетичарите како што се производ-

ство на диетален леб како и отворање посебни гостил-
ници за дијабетичарите. 

Седиштето на Здружението е во Неготино, здруже-
нието ќе делува на територијата на Општина Неготино, 
а овластено лице за застапување е Стојан Петров од 
Неготино. 

Од Основниот суд во Неготино. 

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
под реден бр. 72 за 1999 година се запишува Здружение 
за заштита и обнова на старите градски гробишта и 
Германските гробишта во Прилеп. 

Здружението има за задача да се уреди секој поеди-
нечен гроб, да се заштити целокупниот плац околу гро-
биштата со заштитна ограда од тврд материјал, да се 
внесе водовод и канализација, да се изгради капела и да 
се врши закоп. 

Седиштето на Здружението е во Прилеп на ул. 
„Браќа Талески" бр. 7. 

Лице овластено за застапување на здружението е 
Јаковлески Благоја, претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. 

Во Регистарот на Здруженијата на граѓани и фонда-
ции под реден број 47 за 1999 година се запишува Здру-
жение на граѓани со име Фудбалски клуб „Прилеп" од 
Прилеп. 

Како основни цели и задачи на клубот се развој на 
фудбалскиот спорт, изградување на членот на клубот 
како слободна и творечка личност, соработка со фуд-
балските клубови и организации во Општината и над-
вор од неа, обезбедување на материјални услови за раз-
вој на фудбалскиот спорт, како и остварување на актив-
носта на ОФС „Прилеп" и ФСМ. 

Седиштето на клубот е во Прилеп на ул. „Марка>-
ва" бб. 

Лице овалстено за застапување и претставување на 
клубот е Ветаџокоски Петар, претседател. 

Од Основниот суд во Прилеп. 

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
под реден број 22 за 1999 година се запишува Здружени-
ето на Друштво за одгледување на расни гулаби писмо-
ношци „Прилеп" од Прилеп. 

Како цели на друштвото се: Одгледување и заштита 
на расните гулаби писмоношци, продлабочување кај 
возрасните, на племенитоста кон гулабот, да обезбе-
дува набавка на расни гулаби писмоношци и да сорабо-
тува со одговорните фактори за квалитетна исхрана и 
превентива против заразни болести. 

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. 
„Мара Јосифоска" бр. 25. 

Лица овластени за застапување и претставување на 
друштвото се: Илија Белакапоски, претседател и На-
стески Петар, Ристески Адам, Мицески Трајко и Куз-
маноски Гошо. 

Од Основниот суд во Прилеп. 

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондаци-
ите под реден број 15 за 1998 година се запишува Тени-
ски клуб „Престиж" од Прилеп. 

Како цели и задачи на клубот се: омасовување и 
развој на тенискиот спорт, учество и организација на 
државни и меѓународни натпревари, изградба на тени-
ски објекти, соработка со сите асоцијации и други клу-
бови и слично. 

Седиштето на клубот е во Прилеп на ул. „Митко 
Цветаноски" бр. 17. 
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Лице овластено за застапување и претставување на 
клубот е Горан Талески. 

Од Основниот суд во Прилеп. 

Се запишува пререгистрирање на Планинарско 
спортско друштво „Бел камен" М. Брод во Регистарот 
на здруженија на граѓани и фондации. 

Здружението ќе делува на остварување на целите со 
омасовување и афирмирање на младината, ќе го афир-
мира планинарството, ќе се грижи за целосна афирми-
раност на членството, ќе се грижи за изградба на пла-
нинската инфраструктура, да поттикнува и организира 
масовно планинарство и натпревари, да обезбедува 
стручно воспитување на членството и друго. 

Здружението е со седиште во Македонски Брод. 
Здружението ќе делува на територија на М. Брод. 
Здружението ќе го застапува и претставува Војо Ра-

дески. 
Од Основниот суд во Кичево. 

Во Регистерот на Здруженија на* граѓани и фондации 
на Основиот суд во Гостивар под Рег. бр. 19 се запи-
шува Здружение на граѓани - Здружение на родители 
на деца заболени од церебрална парализа и други 
слични заболувања со седиште во Гостивар, кое го за-
стапува претседателот Ристоска Невенка. 

Работата и активностите на Здружението ќе се одне-
суваат да открива и вклучува во своите редови лица 
заболени од Церебрална парализа и нивнните роди-
тели, на кои им е потребна трајна рехабилитација, да 
дава помош на заболени лица и членови на нивните 
семејства во правилно користење на законските и други 
прописи за остварување на здравствена Ч* с<урјална 
заштита. 

Од Основниот суд во Гостивар. 

Основниот суд во Неготино со решението Рег.бр. 6/ 
98 од 30.12.1998 г. го запиша во регистарот на Здруже-
нијата на граѓани и фондации Доброволното противпо-
жарно друштво „Пролетер" од Прждево. Друштвото се 
основа поради следење и анализирање на положбата во 
доброволното противпожарство и презема мерки за 
заштита од пожари, се залага за вклучување на поголем 
број граѓани, а посебно младинци во работата на друш-
твото, организира културно просветна спортска за-
бавна и друга активност, развива активности за заш-
тита од пожари, презема едукативно просветна дејност 
во средните училишта и претшколските установи, сора-
ботува со локалните власти, претпријатија, средства за 
јавно информирање, здруженија и други организации 
во унапредувањето на противпожарството и заштита од 
пожари. 

Седиштето на Доброволното противпожарно друш-
тво е во с. Прждево, истото ќе делува на подрачјето на 
с. Прждево, а овластено лице за застапување на друш-
твото е Љупчо Минов од с. Прждево. 

Од Основниот суд во Неготино. 

Основниот суд во Неготино со решението Рег.бр. 5/ 
98 од 30.12.1998 г., го запиша во регистарот на Здруже-
нијата на граѓани и фондации Доброволното противпо-
жарно друштво „ДЕМИР КАПИЈА" од Демир Капија. 
Друштвото се основа поради следење и анализирање на 
положбата во доброволното противпожарство и пре-
зема мерки за заштита од пожари, се залага за вклучу-
вање на поголем број граѓани, а посебно младинци во 
работата на друштвото, организира културно про-
светна спортска забавна и друга активност, развива ак-
тивности за заштита од пожари, презема едукативно 

просветна дејност во средните училишта и претшкол-
ските установи, соработува со локалните власти, прет-
пријатија, средства за јавно информирање, здруженија 
и други организации во унапредувањето на противпо-
жарството и заштита од пожари. 

Седиштето на Доброволното противпожарно друш-
тво е во Демир Капија, истото ќе делува на подрачјето 
на Општина Демир Капија, а овластено лице за заста-
пување на друштвото е Ристо Мишев од Демир Капија. 

Од Основниот суд во Неготино. 

Основниот суд во Неготино со решението Рег.бр. 4/ 
98 од 30.12.1998 г., го запиша во регистарот на Здруже-
нија на граѓани и фондации Ракометниот клуб „ПО-
ВАРДАРИЕ" од Неготино. 

Ракометниот клуб се основа поради омасовување и 
развој на ракометот како спорт особено со помладите 
категории, како кадети, кадетки, младинци, младинки, 
сениори и сениорки, како и учество на клубот во орга-
низиран систем на натпревари од официјален и прија-
телски карактер. 

Седиштето на клубот е-во Неготино, овластено лице 
за застапување е Илија Ѓорѓиев од Неготино. 

Од Основниот суд во Неготино. 

Основниот суд во Неготино со решението Рег.бр. 3/ 
98 од 30.12.1998 г., го запиша во регистарот на Здруже-
нијата на граѓани и фондации Здружението на сметко-
водители, финансиски и ревизори од Неготино. 

Здружението се основа поради поттикнување разво-
јот на сметководствената и ревизорската професија, да 
работи на стручно оспособување на сметководителите 
и ревизорите, да работи на развивање и примена на 
професионалната етика, ја поддржува активноста на 
членовите во остварувањето на плановите и програ-
мите на Сојузот на сметководители и ревизори на Репу-
блика Македонка, а е соорганизатор и организатор на 
предавања, курсеви и други облици за јавно истапување 
од областа на сметководството и ревизијата. 

Седиштето на Здружението е во Неготино, истото 
ќе делува на подрачјето на Неготино, а овластено лице 
за застапување на здружението е Јован Андоновски од 
Неготино. 

Од Основниот суд во Неготино. 

Основниот суд во Неготино со решението Рег.бр. 2/ 
98 од 30.12.1998 год., го запиша во регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации Еколошкото друштво 
„СВЕТЛИНА" од Неготино. 

Друштвото се основа поради развивање на јавна еко-
лошка свест по пат на еколошка едукација и еколошки 
маркетинг, заштита на околината како и услов за зачу-
вување на нејзината рамнотежа, а со тоа и нормализи-
рање на односот човек-околина, посредување во шире-
њето на информациите од областа на стручна интер-
претација на податоците за состојбите на севкупната 
животна средина, заложби за истражување и примена 
на алтернати, енерпда и потрошни добра, заложби за 
донесување на закони од областа на севкупната жи-
вотна средина како и соработка со сите организации 
кои имаат интерес за здрава околина. 

Седиштето на друштвото е во Неготино, а овла-
стено лице за застапување на друштвото е Атанас Де-
лов од Неготино. 

Од Основниот суд во Неготино. \ 

Основниот суд во Охрид со решението Рег.згф.бр. 6/ 
99 од 11.02.1999 год., го запиша во регистарот на Здру-
женија на граѓани и фондации Здружението на жени за 
хуманитарна и културна активност „БИСЕРА" -
Охрид. 
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Здружението има за дел развој, осознавање и испол-
нување во целост на меѓународните конвенции и уни-
верзални декларации за еднаквост, права и слобода без 
полова дискриминација. 

Седиштето на здружението е на ул. „Димитар Вла-
хов" бр. 52 во Охрид. 

Овластено лице за застапување и претставување на 
здружението е Нада Мартиноска. 

Од Основниот суд во Охрид. 

Основниот суд во Охрид со решението Рег.згф.бр. 
39/98 од 28.01.1999 год., го запиша во регистарот на 
Здруженија на граѓани и фондации Сојузот на борците 
од НОАБМ, ОО во Охрид. 

Здружението има за цел одбрана и чување на придо-
бивките од НОАБМ, заштита на статусот на борците, 
воените инвалиди од војната и семејствата на паднатите 
и починатите борци, како и соработка со меѓународ-
ните организации и асоцијации. 

Седиштето на здружението е на ул. „Коста Абраш" 
бр. 24 во Охрид. 

Лица овластени за застапување на здружението се 
Крсте Крстаноски, претседател и Александар Симоно-
в и , потпретседател на здружението. 

Од Основниот суд во Охрид. 

Во регистарот на Здруженијата на граѓаните и фон-
дациите при Основниот суд Неготино под Рег бр 13/98 
се запишува Здружение на земјоделски производители 
„Неготино" од Неготино. Здружението на земјоделски 
производители „Неготино" од Неготино ќе се занимава 
со негување развивање и творечко поврзување на тру-
дот и знаењето со научни достигања од нашата земја и 
странство унапредување на земјоделското производ-
ство преку непосредно запознавање на најсовршените 
достигнувања во земјоделското производство, увоз на 
земјоделски производи како и одржување на царински 
ставки на производи од земјоделството и потребни ре-
проматеријали, поттикнувањето и започнување на про-
изводство на што поголем број семенски производи и 
намалување на зависност од увоз, користење и приме-
нување на научно технички сознанија и соработка со 
научните институции во Македонија. 

Седиштето на Здружението е во Неготино, истото 
ќе делува на територијата на Општина Неготино, а 
овластено лице за застапување е Димитар Стојманов од 
Неготино. 

Од Основниот суд во Неготино. 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Неготино под Рег бр 12/98 се запи-
шува Здружение на пензионери „Неготино" од Него-
тино Здружението на пензионери „Неготино од Него-
тино се основа поради преземање и развивање на ра-
боти и активности за организирано остварување на пра-
вата на членовите корисници на пензија, унапредување 
и јакнење и здружението и развивање на демократските 
односи, организирање на културно забавен живот, од-
мор, спорт и рекреација, организирање и обезбедување 
на заемна помош во случај на смрт на член преку соли-
дарен фонд на корисниците на пензија како и презе-
мање и остварување на работи од хуманитарен карак-
тер и вклучување во хуманитарна акција на одделни 
хуманитарни организации и други работи од интерес на 
пензионерите. 

Седиштето на здружението е во Неготино, истото 
ќе делува на териториите на општините Неготино и 
Демир Капија, а овластени лица за застапување се 
Илија Методи Најдов и Александар Димов Зафиров од 
Неготино. 

Од Основниот суд во Неготино. 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Неготино под Рег бр. 11/98 се запи-
шува Друштво на геодетски инженери и техничари од 
Неготино Друштвото на геодетски инженери и техни-
чари се основа поради стимулирање и координирање за 
следењето на современиот развој во сите полиња и 
области на геодетската наука и практика преземање 
активности и иницијативи за побрзо и поефикасно пре-
несување на новите сознанија преку погодни форми на 
организирано доставување, организира охрабрува пот-
тикнува и поддржува примена и употреба на нови на-
учни знаења кај своите членови, промовира, истражува 
и други форми на инвентивна работа на полиња на 
дејствувањата на членовите на Друштвото на геодет-
ските инженери и техничари. 

Седиштето на Друштвото е во Неготино, истото ќе 
делува на подрачјето на град Неготино, а овластено 
лице за застапување на друштвото е Ѓорѓиев Доне од 
Неготино. 

Од Основниот суд во Неготино. 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Неготино под Рег бр 9/98 се запи-
шува Општински противпожарен сојуз „Неготино" од 
Неготино. Општинскиот противпожарен сојуз „Него-
тино" од Неготино се основа поради унапредување на 
степенот на заштита од пожари, омасовување на орга-
низацијата, усогласување на активностите на добровол-
ните противпожарни друштва при набавка и избор на 
противпожарни справи и опрема, следење на состојбите 
и работата на доброволните противпожарни друштва 
предлагање, доделување на признанија и одликување, 
на противпожарни друштва на пооделни членови, ор-
гани, поединци граѓани за заслуга на унапредувањето 
на заштитата од пожари при покажана храброст во 
гаснење на пожар и спасување на загрозени лица и 
имоти, организирање и спроведување на противпо-
жарни натпревари, вежби, смотри изложби и други 
противпожарни манифестации во рамките на општи-
ната, организирање советувања, семинари и други 
стручни состаноци, стручно оспособување на кадри за 
потребите на противпожарна организација во програма 
донесена од Противпожарниот сојуз на Македонија. 

Седиштето на Противпожарниот сојуз „Неготино" е 
во Неготино, истиот ќе делува на подрачјето на Него-
тино, а овластено лице за застапување на друштвото е 
Данаилов Симо од Неготино. 

Од Основниот суд во Неготино. 

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Неготино под Рег бр 8/98 се запи-
шува Доброволно противпожарно друштво „Криволак" 
од с. Криволак. Доброволното противпожарно друш-
тво „Криволак" од Криволак се основа поради следење 
и анализирање на положбата во доброволното против-
пожарство и презема мерки за заштита од пожари, пре-
зема мерки за заштита од пожари, се залага за вклучу-
вање на поголем број граѓани, а посебно младинци во 
работата на друштвото, организира културно про-
светна спортска забавна и други активности, развива 
активности за заштита од пожари презема едукативно 
просветна дејност во средните училишта и претшкол-
ски!^ установи, соработува со локалните власти прет-
пријатија, средства за јавно информирање, здруженија 
и други организации во унапредувањето на противпо-
жарство и заштита од пожари. 

Седиштето на Доброволното противпожарно друш-
тво е во с. Криволак, истото ќе делува на подрачјето на 
с. Криволак, а овластено лице за застапување на друш-
твото е Драган Илиќ од с. Криволак. 

Од Основниот суд во Неготино. 
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Од регистарот на здруженија на граѓани и фондации 
при Основниот суд Неготино под Рег бр 7/98 се запи-
шува Доброволно противпожарно друштво „Корешни-
ца" од с. Корешница, Доброволното противпожарно 
друштво „Корешница" од Корешница се основа поради 
следење и анализирање на положбата во доброволното 
противпожарство и презема мерки за заштита од по-
жари, се залага за вклучување на поголем број граѓани, 
а посебно младинци во работата на друштвото органи-
зира културно просветна спортска забавна и друга ак-
тивност, развива активности за заштита од пожари пре-
зема едукативно просветна дејност во средните учи-
лишта и претшколските установи соработува со локал-
ните власти претпријатија, средства за јавно информи-
рање, здруженија и други организации во унапредува-
њето на противпожарство и заштита од пожари. 

Седиштето на Доброволното противпожарно друш-
тво е во с. Корешница, истото ќе делува на подрачјето 
на с. Корешница, а овластено лице за застапување е 
Ратко Павловиќ од с. Корешница. 

Од Основниот суд во Неготино. 
Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 

З.Г. бр. 4/98, го запиша во судскиот регистар Здруже-
нието на граѓани „МЛАДИ ИСТРАЖУВАЧИ НА 
МАКЕДОНИЈА", бул. „Илинден" блок 12/28, Скопје. 

Се утврдува дека Статутот и Програмата на здру-
жението на граѓани „Млади истражувачи на. Македо-
нија" со скратено име „МИМ" со седиште во Скопје 
со својство на правно лице од 03.09.1990 год. се во 
согласност со законот за здруженија на граѓани и фон-
дации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I Скопје под рег. бр. 29 
се запишува здружението на граѓани „Млади истражу-
вачи на Македонија" со скратено име „МИМ" со седи-
ште во Скопје, бул. „Илинден" блок 12/28, кое го за-
стапува неговиот претседател Алекса Митрески од 
Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I Скопје под Рег. бр. 
25 се запишува здружението на граѓани Фудбалски 
клуб „ВАРДАР" со седиште на кеј „13 Ноември" кула 
I б.б., кое го застапува неговиот претседател Васе 
Рингов од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
З.Г. бр. 22/98, го запиша во судскиот регистар Здру-
жението на граѓани „ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА 
НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА", Скопје. 

Се утврдува дека Статутот и Програмата на здру-
жението на граѓани „Здружение за заштита на автор-
ски музички права" со скратено име „ЗАМП" со седи-
ште во Скопје во својство на правно лице од 
09.03.1998 година се во согласност со Законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I Скопје под рег. бр. 24 
се запишува здружението на граѓани „Здружение за 
заштита на авторски музички права" со скратено име 
„ЗАМП" со седиште во Скопје, ул. „Максим Горки" 
бр. 18, кое го застапува неговиот претседател Ристо 
Аврамовски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
З.Г. бр. 525/99, го запиша во судскиот регистар Здру-
жението на граѓани Новинарско правен Енвиро цен-
тар „ЕРИНА", ул. „Илинденска" б.б. - служба за со-
работка со НВО, барака 16, Скопје. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 27 се запишува здружението на граѓа-
ни Новинарско правен Енвиро центар „ЕРИНА", ул. 
„Илинденска" б•б. - служба за соработка со ИВО, ба-
рака 16, Скопје. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Маријана Иванова од Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на објективно информирање од областа на 
заштита на животната средина, воспоставување на но-
ви критериуми за новинарско вреднување на оваа ин-
формативна област и за примена на позитивните за-
конски прописи од. областа на заштитата на животната 
средина. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне со работа од 03.02.1999 год. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
З.Г. бр. 95/98, го запиша во судскиот регистар Здру-
жението на граѓани „Здружение на родители и деца 
заболени од церебрална парализа" ул. „Радое Дакич" 
бр. 30-а, Скопје. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I Скопје под рег. бр. 31 
се запишува здружението на граѓани „Здружение на 
родители и деца заболени од церебрална парализа" ул. 
„Радое Дакич" бр. 30-а, Скопје. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Марина Билбиловска од Ско-
пје. 

Работата и активностите .на здружението се однесу-
ваат на давање помош на заболени лица и на нивните 
семејства, предлагање мерки за унапредување и усо-
вршување на системот за воспитанието и образование-
то на своите членови, информирање на јавноста и по-
магање во обезбедувањето на лекарски средства и ме-
дицински помагала како и организирање советувања, 
семинари и други форми на едукација од интерес на 
членови. 8 

Здружението на граѓани има својство на правно ли-
це и може да започне со работа од 08.02.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
З.Г. бр. 347/99, го запиша во судскиот регистар Здру-
жението на граѓани Фудбалски клуб „ВАРДАР", Ско-
пје. 

Се утврдува дека Програмата и Статутот на здру-
жението на граѓани Фудбалски клуб „ВАРДАР" со се-
диште во Скопје со својство на правно лице од 
28.07.1947 година се во согласност со законот за здру-
женија на граѓани и фондации. 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
З.Г. бр. 73/98, го запиша во судскиот регистар Здру-
жението на граѓани „ЗДРУЖЕНИЕ НА МАТЕМА-
ТИЧАРИТЕ И ИНФОРМАТИЧАРИТЕ НА ГРАД 
СКОПЈЕ", Скопје. 

Се утврдува дека Статутот и Програмата на здру-
жението на граѓани „Здружение на математичарите и 
информатичарите на град Скопје" со седитше во Ско-
пје со својство на правно лице од 07.04.1977 година се 
во согласност со Законот за здруженија на граѓани и 
фондации. 

Во регистарот на здруженија на фаѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I СкопЈе под рег. бр. 30 
се запишува здружението на граѓани „Здружение на 
математичарите и информатичарите на град Скопје", 
бул. „Партизански одреди" бб., кое го застапува него-
виот претседател Љупчо Спасовски од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
З.Г. бр. 76/98, го запиша во судскиот регистар Здру-
жението на граѓани „ЦЕНТАР ЗА ДУХОВНА ХУ-
МАНА ЈОГА - МАКЕДОНИЈА", ул. „Скопска" бр. 
15, влез 2 стан 15, Скопје. 

Се утврдува дека Статутот и Програмата на здру-
жението на граѓани „Центар за духовна хумана јога -
Македонија" со седиште во Скопје со својство на прав-
но лице од 09.10.1997 год. се во согласност со Законот 
за здруженија на граѓани и фондации. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции при Основниот суд Скопје I Скопје под рег. бр.33 
се запишува здружението на граѓани „Центар за ду-
ховна хумана јога - Македонија", ул. „Скопска" број 
15, влез 2, стан 15, Скопје, кое го застапува неговиот 
претседател Благица Горгоновска од Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
З.Г. бр. 11/98, го запиша во судскиот регистар Здру-
жението на граѓани, Фудбалски клуб „РИНИА 98" с. 
Долно Свиларе - Скопје. 

Во регистарот на здруженија на граѓани и фонда-
ции под Рег. бр. 32 се запишува здружението на граѓа-
ни Фудбалски клуб „РИНИА 98" с. Долно Свиларе -
Скопје. 

Лице кое е овластено да го застапува здружението 
е неговиот претседател Исаки Сефер, с. Долно Свила-
ре - Скопје. 

Работата и активностите на здружението ќе се од-
несуваат на развивање на професионализмот и струч-
носта во професијата на фудбалот, афирмација на 
фудбалот, развој на спортот на принцип на аматери-
зам'и вклучување на работните луѓе и граѓаните во 
спортската и спортско-рекреативната активност. 

Здружението на граѓани стекнува својство на прав-
но лице и може да започне од 11.02.1999 година. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд во Битола, објавува дека со решени-

ето СТ. бр. 8/99 од 11.02.1999 год. е отворена стечајна 
постапка над должникот ПП „Ј и Б Траде" - Битола, 
ул. „Борис Кидрич" бр. 48/3/31, дејност трговија на 
големо, со жиро-сметка бр. 40300-601-64771 при ЗИП 
Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја 
заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (3600) 

Основниот суд во Битола, објавува дека со решени-
ето СТ. бр. 29/99 од 11.02.1999 год. е отворена стечајна 
постапка над должникот ПП „Дарко Меда" с. Ротино -
Битола, дејност производство, со жиро-сметка бр. 
40300-601-71832 при ЗПП Битола, отвори стечајна по-
стапка, но не ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (3601) 

Основниот суд во Битола, објавува дека со решени-
ето СТ. бр. 28/99 од 11.02.1999 год. е отворена стечајна 
постапка над должникот ПП „94 Баца" - Битола, ул. 
„Васко Каралиевски" бр. 5/67, дејност игри на среќа 
со жиро-сметка број 40300-601-68669 при ЗПП Битола, 
отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја за-
клучи. 

Од Основниот суд во Битола. (3598) 

Основниот суд во Битола, објавува дека со решени-
ето СТ. бр. 293/98 од 10.02.1999 год. е отворена стечајна 
постапка над должникот ПП „Мис Ирис - 93" од Би-
тола, ул. „Димитар Туцовиќ" бр. 115-6, дејност трго-

вија на мало, со жиро-сметка бр. 40300-^01^47025, при 
ЗИП филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не 
ја спроведе и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (3599) 

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со решени-
ето СТ. бр. 179/98 од 21.01.1999 год. е отворена стечајна 
постапка над должникот Земјоделска сточарска за-
друга „Недан", увоз-извоз с. Внпголиште, ПО со се-
диште во с. Витолиште заведено во регистарска 
влошка бр. 2-413 со решение Срег. бр. 3917/96 од 
25.12.1996 година во Основниот суд Битола, со жиро-, 
сметка бр. 41100-601-38435 во Заводот за платен промет 
Филијала Прилеп. 

Стечајна постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува согласно чл. 64 ст. 1 од Законот за 
стечај. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3602) 

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со решени-
ето СТ. бр. 178/98 од 21.01.1999 год.- е отворена стечајна 
постапка над должникот Приватно претпријатие за 
производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз 
„Димго" Прилеп со ПО со седиште на ул. „Борка Спир-
коски" бр. 42, заведено во регистарска влошка бр. 1-
7402 со решение Срег. бр. 4176/92 од 21.10.1992 година 
во Окружниот стопански суд Битола, со жиро сметка 
бр. 41100-601-15575 во Заводот за платен промет фили-
јала Прилеп. 

Стечајна постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува согласно чл. 64 ст. 1 од Законот за 
стечај. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3603) 

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со решени-
ето СТ. бр. 189/98 од 21.01.1999 год. е отворена стечајна 
постапка над должникот Приватно производно тргов-
ско претпријатие на големо и мало „Табо-комерц" -
Прилеп увоз-извоз со ПО Прилеп со седиште на ул. 
„Круме Волнароскн" бр. 13, заведено во регистарска 
влошка бр. 1-6729 со решение Срег. бр. 3345/92 од 
1.09.1992 година на Окружен стопански суд Битола, со 
жиро-сметка бр. 41100-601-17202 во Заводот за платен 
промет филијала Прилеп. 

Стечајна постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува согласно чл. 64 ст. 1 од Законот за 
стечај. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3604) 

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд 
во Сгрумица, Сг.бр.12/99 од 11.02.1999 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТУ „Балваз" 
Струмица со број на жиро-сметка 41300-601-55611, но е 
одлучено истата да не се спроведува поради немање 
имот на должникот и истата е заклучена. 

Доверителите можат да го напаѓаат горе наведеното 
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, горе наведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основниот суд во Струмица. (3612) 

Со решение Ст. бр. 44/96 од 29.04.1998 год. во Ос-
новниот суд во Штип е отворена стечајна постапка над 
должникот ДОО „Поледелство Ерџелија" - с.Ерџелија 
- Св. Николе. 

Се закажува дополнително рочиште на разгледу-
вање на пријавите за побарувања на доверителите 
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спрема должникот доо „Поледелство Ерџелија" с. Ер-
џелија - Св.Николе. 

Рочиштето ќе се одржи на 19.03.1999 год. во 10,00 
часот во соба бр. 11 при Основниот суд во Штип. 

Од Основниот суд во Штип. (3614) 

Основниот суд во Кичево со решение СТ. бр. 7/99 од 
12.02.1999 год. отвори стечајна постапка над стечајниот 
должник Трговско претпријатие на големо и мало увоз-
извоз „ДИМОСКИ" ЦО Кичево, бул. „Ослободување" 
бб, но истата не се спроведува поради немање на сте-
чајна маса, за намирување на трошоците по постап-
ката. 

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник Трговско претпријатие на големо и мало увоз-
извоз „ДИМОСКИ" ЦО Кичево, согласно чл.164 ст.1 
од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево, СТ.бр. 7/99 од 
12.02.1999 год. (3615) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 188/98 
од 5.02.1999 година отвори стечајна постапка спрема 
должникот Претпријатие за трговија на големо и мало 
и услуги увоз-извоз „Октет" Прилеп П•О. со седиште 
на Кеј „9-ти Септември" бр. 1/4 запишан во регистарска 
влошка 1-5982 со решение Сррг. бр. 2396/92 од 5.06.1992 
година во Окружен стопански суд Битола со жпре-
сметка бр. 41100-601-37576 во Заводот за платен промет 
- Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-
чува, согласно чл. 64 ст.1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Прилеп. (3617) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решение III Ст.бр.226/96 од 19.11.1998 година го одобри 
склученото присилно порамнување помеѓу должникот 
Акционерско друштво за производство, внатрешен и 
надворешен промет „АРТ", Скопје со неговите довери-
тели. 

Предлагачот - должникот АД „АРТ", Скопје да ги 
исплати обврските спрема доверителите во висина од 
100% износ без камата во рок од две години сметано од 
денот на одобреното присилно порамнување. 

Одобреното присилно порамнување има правно деј-
ство и спрема доверителите на предлагачот - должни-
кот, '*што не учествувале во постапката за присилно 
порамнување како и спрема доверителите кои учеству-
вале во постапката чии побарувања се оспорени, и 
истите биле дополнително утврдени. 

Ова решение има[ сила на извршна исправа спрема 
• сите доверители чии побарувања се утврдени во постап-
ката за присилно порамнување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3510) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
*решение на овој суд СТ. бр. 147/98 од 28.01.1999 заклу-
чена е стечајната постапка над должникот „МАКИ-
ШПЕД" П. за меѓународен транспорт и шпедиција 
ДОО Скопје на ул. „Лазар Личеновски" бб и жиро-
сметка број 40100-601-332701. 

По правосилноста на решението должникот да се 
избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3529) 

I 

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со 
решение на овој суд IV. Ст. бр. 792/98 од 10.02.1999 
година е отворена претходна постапка на постапката за 

утврдување на причините за отворање на стечајна по-
стапка над должникот АД „МЛЕКАРНИЦА", Скопје 
со седиште на ул. „Благоја Стефковски" бр. 140 н. 
Маџари, со жиро-сметка бр. 40110-601-10558. 

За стечаен судија се определува Магдалена Бајал-
ска-Ѓорѓиевска, судија при овој суд и член на стечајниот 
совет. 

Се закажува рочиште поради изјаснување по пред-
лозите за отворање на стечајна постапка на ден 
25.03.1999 година во 9,00 часот, во барака бр. 4, соба 
бр. 8 на овој суд. 

Се задолжуваат предлагачите да уплатат износ од 
100.000,00 денари на име аванс за покривање на трошо-
ците и тоа АД „МЛЕКАРА", Тетово 50.000,00 ден. и 
АД „МЛЕКАРНИЦА", Скопје на износ од 50.000,00 
денари во рок од 8 дена на депозитна жиро-сметка 
40100-697-2346-времен депозит на Основен суд Скопје II 
- Скопје кај Комерцијална банка Скопје, единствен да-
ночен број 4030995272149. 

II 

Се определуваат следниве мерки за обезбедување. 
За привремен стечаен управник се определува Киро 

МЈакимовски дипл. ек. ул. „Бахар Мојс" бр.1-А 
Скопје. 

Се одредува дека должникот може да располага со 
својот имот само со претходна дозвола на привреме-
ниот стечаен управник. 

Се задолжува привремениот стечаен управник да го 
заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи 
со водењето на претпријатието на должникот се до до-
несување на одлука за отворање на стечајна постапка и 
да испита дали од имотот на должникот може да се 
намират трошоците на постапката. 

Се повикуваат должниците на должникот своите 
обврски и должниковите солидарни содолжници и га-
ранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон 
должникот. 

Се задолжува должникот да му овозможи на привре-
мениот стечаен управник да влезе во неговите деловни 
простории за да ги спроведе потребните дејствија како 
и да му допушти увид во трговските книги и неговата 
деловна документација. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. IV. Ст.бр.792/ 
98 од 10.02.1999 година. (3533) 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 10/99 
од 10.02.1999 год. отвори стечајна постапка према 
должникот Претпријатие за производство, услуги, 
трговија на големо и мало увоз-извоз „94 Теофил"-
-Прилеп ПО со седиште наѓ улица „Кузман Шапкарев" 
бр. 15 заведено во регистерска влошка 1-13982 под 
срег. бр. 2744/94 од 3.08.1994 год. на Окружен стопан-
ски суд Битола со жиро сметка бр. 41100-601-24443 во 
ЗПП-Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка према должникот не се спрове-
дува но се заклучува. (3605) 

Основниот суд во Прилеп ср решение Ст.бр. 1/99 од 
10,02.1999 грд. отвори стечајна постапка према должни-
кот претпријатие за трговија на големо и мало увоз-
извоз „Теако"-Прилеп ПО со седиште на во Прилеп на 
ул. „Круме Божароски" бр. 164 запишано во регистар-
ска влошка 1-18939 со решение Срег. бр. 4589/95 од 
28.12.1995 година на Окружен стопански суд Битола, со 
жиро сметка бр. 41100-601-33829 во Заводот за платен 

, промет - Филијала При<леп. >, 
Стечајната постапка према должникот не се спрове-

дува но се заклучува согласно чл. 64 сг. 1 од Закон за 
стечај. , ; (3606) . 
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Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 60/ 
97 од 10.02.1999 година, објавува дека ја заклучува, 
стечајната постапка над стечајниот должник ГИ! „Мар-
ком-95" од Кавадарци ул. „Индустриска" бр. 20. (3607) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со реше-
ние Ст. бр. 15/97 од 12.02.1999 година, се запира стечај-
ната постапка над АД „Македонија" с. Кукуречани-Не-
готино, отворена со решение Ст.бр.15/97 од 18.09.1997 
година по пријава на Завод за платен промет Велес 
експозитура Неготино бр. 03-3/3 од 11.01.1997 година. 

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение 
на овој сур СТ. бр. 162/96 од 26.05.1997 год. е отворена 
стечајна постапка над должникот ЛП „Макс-комерц" -
Тетово ул. „Б.Миладинови" 408-2/4. За стечаен судија е 
одреден Никола Ристоски судија при овој суд. 

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од 
Тетово ул. „Благоја Тоска" 222. 

Се покануваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот во „Сл.весник на Република 
Македонија" до стечајниот совет со пријава во два при-
мерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према стечајниот должник, без одлагање, ро-
чиште за испитување на пријавените побарувања се за-
кажува на ден 24.03.1999 година во 11,30 соба број 7/1 
при кој суд. (3609) 

Основниот суд во Кичево објавува дека со решение 
бр.6/97 од 05.02.1999 год. над Претпријатието за трго-
вија и производство „Белви-комерц" од Кичево со жиро 
сметка бр. 40320-601-5439, при ЗПП Експозитура Ки-
чево, отвори стечајна постапка не ја спроведе и истата 
ја заклучи. 

По правосилноста на ова решение стечајниот долж-
ник ќе се брише од регистарот на правни лица при 
Основниот суд во Битола. (3610) 

Со решение на Стечајниот совет при Основен суд 
Струмица под Ст. бр. 536/98 од 8.2.1999 г. е отворена 
стечајна постапка над должникот ПТП „Ајра" од 
с.Ново Село, 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 Сгрумица до 
Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објаву-
вањето на решението во „Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. (3611) 

Основниот суд во Струга со решение Сг.бр. 5/99 од 
12.02.99 према ГЈП „Дим-Мар" од Струга поведе прет-
ходна постапка со цел да се утврдат причините за отво-
рање на стечајна постапка. 

За стечаен судија се одредува Фатмир Даути судија 
во Основниот суд Струга. 

За привремен стечеан управник се именува Даме 
Ашталкоски од Струга, ул. „Д. Ковачески" бр. 3/25. 

Рочиште за изјаснување по предлогот за отворање 
на стечајна постапка се закажува на 16.03.99 во во 8,15 
часот во Основниот суд Струга. 

Се повикуваат должниковите должници без одла-
гање да ги исплатат своите обврски кон должникот. 

Објавата е истакната на Огласна табла во судот. 
Од Основниот суд во Струга. 

Се отвора стечајна постапка над стечајниот долж-
ник Претпријатие за изградба, поправки, промет, трго-
вија на големо и мало, увоз-извоз, угостителски и други 
услуги „Напредок" доо Кичево, со седиште на ул. 
„Славко Лазевски" бр. 33, истата не се спроведува по-
ради немање на материјални средства. 

Се заклучува, стечајната постапка над стечајниот 
должник, Претпријатие за изградба, поправки, произ-
водство, промет, трговија на големо и мало увоз-извоз, 
угостителство и други услуги „Напредок" доо Кичево, 
согласно чл. 64 ст. 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Кичево. 

„Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 322/98 
од 17.02.1999 год. над ПП „Еко стил" од Битола ул. 
„Сремска Митровица" бр. 27, со услужна дејност, жиро 
сметка 40300-601^2583 при ЗПП филијала Битола 
отвори стечајна постапка, не ја спроведува и ја заклучи. 

Од Основниот суд во Битола (4157) 

Основниот суд во Прилеп со решение Сг. бр. 14/99 
од 12.02.1999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Претпријатие за производство, услуги и 
трговија „15-ти Април" увоз-извоз Прилеп П.О. со се-
диште на ул. „Коле Неделкоски" 15 запишан во реги-
старска влошка 1-10345 со решение Срег. бр. 1979/93 од 
16.03.1993 год. во Окружен стопански суд Битола. 

Со жиро сметка бр. 41100-601-33306 во ЗПП-При-
леп. 

Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-
чува согласно чл. 64 сг. 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Прилеп. 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 2/99 од 
10.02.1999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Претпријатие за производство и трговија на 
големо и мало експорт-импорт „Белви Деар" Прилеп 
П•О. со седиште на улица „Беласица" бр. 11, запишан 
во регистарска влошка 1-16371 со решение Срег. бр. 
1351/95 од 22.03.1995 година во Окружен стопански суд 
Битола и со жиро сметка бр. 41100-601-30101 во ЗПП-
Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-
чува согласно чл. 64 ст. 1, од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Прилеп. 

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 6/99 од 
10.02.1999 година отвори стечајна постапка према 
должникот Претпријатие за производство, промет и 
услуги „Роче-комерц", со седиште на ул. „Благоја Стој-
коски" 15 запишан во регистарска влошка 1-16250, со 
решение Срег. бр. 1170/95 од 15.03.1995 година во 
Окружен стопански суд Битола со жиро сметка бр. 
41100-601-32036 во ЗПП - Филијала Прилеп. 

Стечајната постапка не се спроведува но се заклу-
чува согласно чл. 64 ст. 1 од Законот за стечај. 

Од Основниот суд во Прилеп. 

Основниот суд во Струга со решение Ст. бр. 7/99 од 
12.02.1999 према ПП „Сивко-Сивка" од Струга поведе 
претходна постапка со цел да се утврдат причините за 
отворање на стечајна постапка. 

За стечаен судија се одредува Фатмир Даути судија 
во Основниот суд Струга. 

За привремен стечаен у правник се именува Славко 
Мацески од Струга, ул. „Гоце Делчев" бр. 25. 
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Рочиште за изјаснување по предлогот за отворање 
на стечајна постапка се закажува за 16.03.1999 во 8 
часот во Основниот суд Струга. 

Се повикуваат должниковите должници без одла-
гање да ги исплатат своите обврски кон должникот. 

Од Основниот суд во Струга. 
Основниот суд во Струмица со решение Сг. бр. 2/99 

од 4.2.1999 година е отворена стечајна постапка над 
должникот Ш И „Трио-Пром" од Струмица, но е одлу-
чено истата да не се спроведува поради немање имот на 
должникот и истата да 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 
РМ44. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основниот суд во Сгрумица. (4153) 

Основниот суд во Сгрумица со решение Сг. бр. 7/99 
од 4.2.1999 година е отворена стечајна постапка на 
ППУТ „Таче - 95" од с. Дабил>а, 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 Сгрумица до 
Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објаву-
вањето 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 Сгрумица. (4154) 

Основниот суд во Струмица со решение Ст. бр. 8/99 
од 4.2.1999 година, е отворена стечајна постапка над 
должникот ППС „Роки-Пром" од Струмица, но е одлу-
чено 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 Сгрумица до 
Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објаву-
вањето 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 Сгрумица. (4155) 

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 15/99 
од 12.02.1999 година над ПП за производство, сообра-
ќај, промет и деловни услуги „Бламија" од Битола, увоз 
извоз ул. „Север-Југ" бр. 2/4 со дејност трговија на 
големо и мало и ж/ка 40300-601-28229 при ЗПП Битола 
се отвора стечајна постапка не се спроведува и заклу-
чува. 

Од Основниот суд во Битола. (4156) 

Основниот суд во Струмица со решение на стечај-
ниот совет Ст. бр. 545/98 од 01.02.1999 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПТ „Агро-Југ" 
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 објаву-
вањето на решението во „Службен весник на РМ". 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тија. 

Од Основниот суд во Струмица. (4168) 

Основниот суд во Струмица со решение на стечај-
ниот совет Ст. бр. 552/98 од 01.02.1999 година е отво-
рена стечајна постапка над ПТУ „Ател" од Струмица, 
но е одлучено истата да не се спроведува поради не-
мање имот на должникот и истата се заклучи. 

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното 
решение со жалба преку Основниот суд во Сгрумица до 
Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објаву-
вањето на решението во Службен весник на РМ. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпријатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тието. 

Од Основниот суд во Струмица. (4169) 

Основниот суд во Струмица со решение на стечај-
ниот совет под Ст. бр. 546/98 од 01.02.1999 година е 
отворена стечајна постапка над Ш И „Наце-Пром" од 
с. Пиперево, 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 објаву-
вањето 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. (4173) 

Основниот суд Скопје И - Скопје, објавува со реше-
ние III Ст. бр. 1275/97 од 17.02.1999 година, 

се отвора постапка за присилно порамнување над 
должникот „ПРОИМПЕКС ИПОЗ ПРЕСПА" од 
Скопје, бул. „Македонска Косовска Бригада" бр. 7, ео 
жиро-сметка 40100-601-394448, со неговите доверители 
на начин што должникот утврдените побарувања на 
доверителите да ги исплати во висина од 60% за две 
години со камата, а времето да тече од денот на склучу-
вањето на присилното порамнување. 

Сите доверители да ги пријават своите побарувања 
спрема должникот во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот во „Сл. весник на РМ" до стечајниот совет на 
овој суд, со пријави во два примерока со докази. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема стечајниот должник „ПРОИМПЕКС 
ИПОЗ - ПРЕСПА" од Скопје, без одлагање. 

Рочиште за склучувањето на присилното Порамну-
вање со доверителите на стечајниот должник и̂ гласа-
њето по предлогот за присилно порамнување се з а р -
жува за 31.03.1999 година во 10,00 часот, барака 4 соба 
број 5 при овој суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4113) 

Основниот суд во Струмица со решение на стечај-
ниот совет под Ст. бр. ЗУ99 од 08.02.1999 година е отво-
рена стечајна постапка над ППУТ „ПАП-МАК" од с. 
„Ново Село", 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 објаву-
вањето на решението во Службен весник на РМ. 

По правосилноста на решението, горенаведеното 
претпррцатие ќе се брише од регистарот на претприја-
тијата. 

Од Основен суд во Струмица. (4152) 

Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 93/ 
% од 16.02.1999 година, објавува дека ја заклучува сте-
чајната постапка над стечајниот должник I I I „Бако" 
ул. „Питу Гули" бр. 42 Неготино. 
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Со решение на овој суд Сг. бр. 171/96 од 16.02.1999 
година се заклучува стечајната постапка над стечајниот 
должник ПП „"Макодес" ул. „ЈНА" бр. 7, Кавадарци. 
Со решение на овој суд се заклучува стечајната по-
стапка над стечајниот должник ПП „Нама" ул. „12 Дру-
гари" бр. 32 Ст. бр. 97/96 од 16.02.1999 година. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4164) 

Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 
243/96 од 17.02.1999 година, објавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ПТ „Ш-
типо Комерц" ул. „Цветан Димов" бр. 22/2/1 Кава-
дарци. Со решение на овој суд Ст. бр. 157/96 од 
17.02.1999 година се заклучува стечајната постапка над 
стечајниот должник ПТП „Тара" ул. „Радњанска" бр. 2 
Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4165) 

Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. Бр. 23/ 
96 од 17.02.1999 година, објавува дека ја заклучува сте-
чајната постапка над стечајниот должник ПП „АДАШ" 
ул. „Доне Попов" бр. 9 Кавадарци. Со решение на овој 
суд Ст. бр. 47/96 од 17.02.1999 година се заклучува сте-
чајната постапка над стечајниот должник ПП „Селк" 
ул. „Борис Кидрич" бр. 16 Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4166) 

Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст. бр. 
373/96 од 17.02.1999 година, о<бјавува дека ја заклучува 
стечајната постапка над стечајниот должник ПТТ! 
„Данпер Компани", булевар „Македонија" бр. 60 Кава-
дарци. Со решение на овој суд Ст. бр. 3/96 од 18.02.1999 
година СЕ ЗАКЛУЧУВА стечајната постапка над сте-
чајниот должник ТП „Уни комерц" ул. „Блажо Алек-
сов" бр. 19 Кавадарци. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (4167) 

Л И К В И Д А Ц И И 
Со решение на ликвидациониот совет при Основниот 

суд Струмица под Л. бр.43/98 од 6.05.1998 година, е от-
ворена ликвидациона постапка над ППС "Полет" од 
с.Банско, но е одлучено истата да не се спроведува 
поради немање имот на страната на ликвидациониот 
должник, па од тие причини ликвидационата постапка 
се заклучува. 

Доверителите можат да го напаѓаат решението со 
жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип, 
во рок од 15 дена, по објавувањето на решението во 
"Службен весник на РМ". 

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

Од Основниот суд во Струмица (4171) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 325/99 од 02.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, промет и услуги „УГО-МОТО-
-ТРЕЈД" п.о. експорт-импорт од Скопје, на ул. „Антон 
Попов" бб, со жиро-сметка 40110-601-325864. 

За ликвидатор се определува Виолета Лешкоска од 
Скопје, со стан на ул. „Владимир Комаров" број 14 и 
тел.: 164-437. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 

Македонија" до ликвидаторот со првава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 
дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на послед-
ното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3517) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 198/98 од 16.12.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
„БАНИ МАРКЕР' доо експорт-импорт од Скопје, на 
ул. „Мак. Косовска Бригада" бр. 24/6, со жиро-сметка 
40100-601-304306. 

За ликвидатор се определува Марко Ѓурчиновски од 
Скопје, со стан на ул. „Л>уба Петровиќ" број 8 и тел.: 
617-547. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонка" до ликвидаторот со првава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3527) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 324/99 од 10.01.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за правни услуги и промет со недвижности „ГАЛИКО" 
доо од Скопје, на ул. „Ратко Митровиќ" бр. 115, со 
жиро-сметка 40100-601-199766. 

За ликвидатор се определува Илија Заковски од 
Скопје, со стан на ул. „Рузвелтова" број 54-а и тел.: 
741-545. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3526) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 130/98 од 22.12.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за градежни услуги и трговија „Л.Д.-КОМЕРЦ " ек-
спорт-импорт од Скопје, на ул. „Шандор Петефи" бр. 
15, со жиро-сметка 40100-601-253230; 

За ликвидатор се определува Илија Заковски од 
Скопје, со стан на ул. „Рузвелтова" број 54-а и тел.: 
741-545. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3525) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 231/98 од 22.12.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Трговско прет-
пријатие на големо и мало „СА-ЏО" ц.о. увоз-извоз 
доо од Скопје, на ул. „Петар Дељан" бр. 2-6/22, со 
жиро-сметка 40100-601-258536. 

За ликвидатор се определува Илија Заковски од 
Скопје, со стан на ул. „Рузвелтова" број 54 и тел.: 741-
545. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со првава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3524) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 177/98 од 14.12.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги „ЏИКА-УНИВБР-
ЗАЛ" ц.о. увоз-извоз од Скопје, на ул. „Маршал Тито" 
бр. 4/49, со жиро-сметка 40120-601-76480. 

За ликвидатор се определува Јасминка Тодоровска 
од Скопје, со стан на ул. „Рудо" број 61 и тел.: 226-995. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3444) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 242/98 од 19.01.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за промет и услуги „ФАТ-КОМЕРЦ" доо експорт-им-
порт од Скопје, на ул. „100" бр. 73, со жиро-сметка 
40120-601-260562. 

За ликвидатор се определува Јасминка Тодоровска 
од Скопје, со стан на ул. „Рудо" број 61 и тел.: 226-995. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3445) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 241/98 од 19.01.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за производство, трговија и услуги „ДРВО ФИН АЛ" 
доо експорт-импорт од Скопје, на ул. „5" бр. 2, со 
жиро-сметка 40120-601-343044. 

За ликвидатор се определува Јасминка Тодоровска 
од Скопје, со стан на ул. „Рудо" број 61 и тел.: 226-995. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
прцават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги нашрат долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (3447) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 317/99 од 21.01.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за внатрешен и надворешен промет „ЛЕВАС" ц.о. 
увоз-извоз од Скопје, на ул. „Жданец" број 47-а, со 
жиро-сметка 40120-601-180393. 

За ликвидатор се определува Димкова Сузана од 
Скопје, со стан на ул. „Жданец" број 47-а. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со предава во два приме-
рока со докази, а најдоцнат во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во. рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4176) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 243/98 од 12.01.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Производно, 
услужно и трговско претпријатие на големо и мало „Б. 
Ф. - ПОЛО I" п.о. извоз-увоз с. „Проевце" Куманово , 
број 8 од Куманово, со жиро-сметка 40900-601-32426. 

За ликвидатор се определува Тоде (палковски од 
Куманово, со стан во с. „Проевци" број 8, Куманово. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4180) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 78/98 од 17.11.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за транспорт и трговија „РАПИД" ц.о. увоз-извоз од 
Куманово, на ул. „Плоштад Нова Македонија" број 24 
од Куманово, со жиро-сметка 40900-601-6249. 

За ликвидатор се определува Птринска Хилда од 
Куманово, со стан на ул. „Бајрам Шабани" број 98 и 
тел.: 0901 31-654. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република, 
Македонија" до ликвидаторот со првава во два приме-1 
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот ) 
на последната објава. х / 

Се задолжуваат должниците да ги намират^ долго-1 

вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4181) 
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Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 314/99 од 10.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Трговско прет-
пријатие на големо и мало „СВИП" д.о.о. експорт-
импорт од Скопје, на ул. „Српска" бр. 11, со жиро~ 
сметка 40100-601-243867. 

За ликвидатор се определува Мирко Петрески од 
Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ" број 68/4 и тел.: 454-
808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4195) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 186/98 од 08.12.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за услуги и трговија „СОНИК" д.о.о. експорт-импорт 
од Скопје, на ул. „Алекса Дундиќ" број 1-6, со жиро-
сметка 40100-601-239745. 

За ликвидатор се определува Мирко Петрески од 
Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ" број 68/4 и тел.: 454-
808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4196) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 308/99 од 15.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за услуги, трговија и производство „Технопроцес" ц.о. 
увоз-извоз од с. Сопиште, со жиро-сметка 40100-601-
300611. 

За ликвидатор се определува Мирко Петрески од 
Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ" број 68/4 и тел.: 454-
808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4197) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 321/99 од 15.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Трговско 
услужно претпријатие „ДИРИС" д.о.о. експорт-импорт 
од Скопје, на ул. „Владимир Комаров" број 8-3/7, со 
жиро-смстка 40100-601-228568. 

За ликвидатор се определува Мирко Петрески од 
Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ" број 68/4 и тел.: 454-
808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4198) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 301/99 од 10.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Претпријатие 
за трговија и услуги „БРОД-М" д.о.о. експорт-импорт 
од Скопје, на ул. „АСНОМ" бр. 44/4-15, со жпре-
сметка 40100-601-207153. 

За ликвидатор се определува Мирко Петрески од 
Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ" број 68/4 и тел.: 454-
808. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонка" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4199) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 260/98 од 09.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над ДОЈСКНИКОТ Претпријатие 
за производство на внатрешна и надворешна трговија 
на големо и мало, маркетинг и застапување „МА-
ДРЕКС" ц.о. експорт-импорт од Скопје, на ул. „Иво 
Лола Рибар " 72-бл. бр. 8 ст. згр. ќе. 1 од Скопје, со 
жиро-сметка 40100-601-72226. 

За ликвидатор се определува Драган Величкоски од 
Скопје, со стан на ул. „Крсте Мисирков" број 9/10 и 
тел.: 237-754. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4085) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 253/98 од 09.02.1999 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Трговско прет-
пријатие на големо и мало „РОЈАЛ 94" д.о.о. експорт-
импорт од Велес, на ул. „Населба тунел 2 ламела " број 
1/9, со жиро-сметка 401600-601-42130. 

За ликвидатор се определува Драган Великоски од 
Скопје, со стан на ул. „Крсте Мисирков " број 9/10 и 
тел.: 237-754. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
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рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 

• 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4084) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр. 184/98 од 10.12.1998 година е отворена 
ликвидациона постапка над должникот Трговско прет-
пријатие „МАГИОЕКСПОРТ" д.о.о. увоз-извоз од 
Скопје, на ул. „Лазар Поп Трајков" број 31, со жиро-
сметка 40110-601-80646. 

За ликвидатор се определува Слаѓан Сгошиќ од 
Скопје, со стан на ул. „Лазар Поп Трајков" број 31 и 
тел.: 172-792. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побаруван>а во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на Република 
Македонија" до ликвидаторот со пријава во два приме-
рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират долго-
вите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 
30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на 
последното објавување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4079) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Л.бр.199/98 од 17.12.1998 година, е отво-
рена ликвидациона постапка над должникот Прет-
пријатие за транспорт, трговија и услуги "РУ БИКОН 
- КОМЕРЦ" увоз-извоз од Скопје, ул. "Беласица"бб, 
со жиро сметка 40110-601-355939. 

За ликвидатор се определува лицето Тодоровска 
Јасминка од Скопје, со стан на ул. "Рудо" бр. 61, тел. 
226-995. 

Се повикуваат доверителите на должникот да ги 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на Ре-
публика Македонија" до ликвидаторот со пријава во 
два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 
месеци од денот на последната објава. 

Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према претпријатието во ликвидација, во 
рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот 
на последната објава. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1665) 

НОТАРСКИ ОГЛАСИ 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Трстеник, 
Кавадарци КП-252, рел. 1, план 5, скица 3, викано ме-
сто „Под говедарски пат", кат. култура лозје, к. класа 
3, површина 2954 м2, КП-252, дел 5, план 5, скица 3, 
викано место „Под говедарски пат", кат. култура па-
сиште, кат. класа 3, површина 951 м^ и КП-252, дел 6, 
план 5, скица 3, викано место, под говедарски пат, к. 
култура лозје, к. класа 3, површина 1335 м*заведено во 
имотен лист бр. 141 во сопственост на Стојанов Живан 
Ванчо по цена од 100.000,00 ден. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-
ници, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на. понудите да се достават 
до нотар Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов" бб 
91430 - Кавадарци. (3550) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Фариш, 
Кавадарци, КП-79, план 12, викано место „Раскрсни-
ца", к.култура лозје, класа 4, површина 1500 м2 заве-
дено во поседовен лист бр. 138 во сопственост на Арсов 
Гоце и Арсов Алексадар ул. „Борка Локач" бр. 42, 
Прилеп, по цена од 15.000,00 ден. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-
ници, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотар Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов" бб 
91430 - Кавадарци. (3551) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Глишиќ, 
КП 274 дел 2 план 2, скица 4, викано место „Смолни-
кот", кат. кул. лозје, површина 3813 м2, заведено во 
имотен лист бр. 269 во сопственост на Стојков Филип 
Ѓорѓи од Глишиќ, Кавадарци по цена од 30.000,00 ден. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-
ници, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотар Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов" бб 
91430 - Кавадарци. (3552) 

Се продава земјоделско земјиште КО - Мрежичко, 
КХ1-3, план 193, викано место „Драгова нива", кат. кул-
тура нива, класа 8, со површина 3000 м2 во сопственост 
на Борјанка Николовска заведено во поседовен лист 
бр. 192 по цена од 10.000,00 Ден. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-
ници, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на' 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотар Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов" бб 
91430 - Кавадарци. (3553) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Глишиќ, 
Кавадарци, КП-314, дел 1, план 4, скица 5, викано ме-
сто „Падината", кат. култура 11, кат. класа 3, повр-
шина 3860 м2, заведено во имотен лист бр. 831 во соп-
ственост на Вчков Ѓорѓиев Пане од Кавадарци ул. 
„Б.Х. Тефов" бр. 16 по цена од 90.000,00 ден. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-
ници, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотар Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов" бб 
91430 - Кавадарци. (35 54) 

Се продава земјоделско земјиште КО - Глишиќ, Ка-
вадарци КП -1011, дел 1, план 4, скица 5, викано место 
„Овчка река", кат. култура - нива, кат. класа 5, повр-
шина 3804 м2 и КП -1011, дел 2, план 4, скица 5, викано 
место „Овчка река", кат. култура нива, кат. класа 5, 
површина 3861 м2 заведено во имотен лист бр. 1250 во 
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сопственост на Иванов Петко Иван, по цена од 
50.000,00 ден. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-
ници, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во Службен весник на Р. 
Македонија, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотар Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов" бб 
91430 - Кавадарци. (3555) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Бохула, 
Кавадарци КП-16, план 26, викано место „Годин>а", к. 
култура нива, к. класа 6, површина 2000 м2 заведено во 
поседовен лист бр. 56 во сопственост на Влашковиќ Ма-
рија, „Ѓорче Петров" 151 Скопје, по цена од 10.000,00 
ден. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-
ници, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот 

" на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р 
Македонија, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотар Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов" бб 
91430 - Кавадарци. 

(3556) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построени 
на КП број 13938, план 30, скица 160, место викано 
„Мачја Глава", класа 5, со површина 2.307 м2 во КО 
Куманово, сопственост на „МИТКОМЕРЦ" 94 Кума-
ново и нива построена на КП бр. 13939 план 39 скица 
160, место викано „Мачја Глава", класа 4 сосопственост 
на Драган Митевски од Куманово, ул. „11 Октомври" 
бр. 7, за цена од 2.047.500,00 ден. 

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

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до 
метар Јорданка Митевска, ул. „Плоштад Маршал Ти-
то" бр. 35-1/2 во Куманово. 

• (3557) 

Се продава земјоделско земјиште - нива во м.в. Шу-
мако построена на КП број 1359 план 10 скица 40 со 
површина од 31,70 м2 класа 3 и нива во м.в. „Шумако" 
построена на КП број 1390 план 10 скица 40 со повр-
шина од 6,53 м2 класа 3, запишани во имотен лист број 
157, за КО с. Долани во Одделение за премер и ката-
стар во Штип, сопственост на Славка Јованова, ул. 
„Пиринска" број 86 Штип, за цена од 80.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи 
со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен весник 
на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. 

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

до нотар Соња Катранџиска - Кимова ул. „Христијан 
Карпош" број 4? Штип. 

(3558) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 890 на м.в. 
„Гјуриште" класа 6, со површина од 1647 м2 по ПЛ. бр. 
24 на КО Групчин за цена од 50.000,00 денари сопстве-
ност на Џафери Исен и др. од с. Групчин - Тетово. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Ариф Ибраими, ул. „ЈНА" бр. 41/А во Те-
тово. 

(3559) 

Се продава земјоделско земјиште нива построена на 
КП број 14334 план 41, скица 166, место викано „Татар-
ски Ниви," култура: нива, со површина од 6117 м2, 
класа 4, и КП број , 14336, план 41 скица 166, место 
викано „Татарски Ниви", култура: нива, со површина 
од 2239 м2 класа 4, сопственост на Рушити Р. Назим ул. 
„Б. Поповиќ" бр. 13, Куманово, поседовен лист бр/687 
КО Куманово со цена од 2000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќан>о на понудата да се достават 
до нотар Ѓеоргиев Драган, ул. „11 Октомври" бр. 1а, во 
Куманово. 

(3560) 

Божиноски Ѓорѓија од село Лажани, Прилеп врши 
продажба на катастарските парцели број 2097 и 2098-
ниви со вкупна површина од 10710 метри квадратни 
заведени во поседовен лист број 156 за КО Лажани, 
Прилеп. Купопродажната цена за 1 декар изнесува 700 
ДЕМ. Се повикуваат лицата кои имаат првенствено 
право да се изјаснат за понудата во рок од 30 дена, во 
спротивност тие го губат правото на првенство. 

Понудите да се доставуваат на адреса нотар Боге 
Дамески, ул. „Андон Славејко" број 20, Прилеп. 

(3561) 

Се продава: земјоделско земјиште - нива од 4-та 
класа построена врз КП бр. 4267 за КО Слепче на 
место викано „Папраге" со површина од 1600 м2; една 
идеална четвртина од нива, 2-ра класа, построена врз 
КП 229 за КО Белче на место викано „Лаки" со вкупна 
површина 2157 м2; една идеална четвртина од нива, 3-та 
класа, построена врз КП 290 за КО Белче на место 
викано „Јаушовци" со вкупна површина 3044 м2; една 
идеална половина од нива, 3-та класа, построена врз 
КП 2528 за КО Слепче на место викано „Долно Ливаѓе" 
со вкупна површина 2468 м2; за цена од 96.000,00 де-
нари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Виолета Ангеловска, ул. „Јосиф Јосифовски" 
бб, Битола. (3562) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на К•П. бр. 3355, место викано „Градиште" со вкупна 
површина од 14,46 ари, класа 4 во К.О. Ново Село, 
општина Ново Село, сопственост на Јован Р. Пазаван-
тов од Ново Село, по цена од 75.000,00 денари., 
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Се повикуваат заедничките сопственици, со сопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на 
понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Верица Панова, ул. „Ленинова" во Стру-
мица. (3563) 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов" бб 
91430-Кавадарци. (3618) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на К•П. бр. 521, план 8, скица 4, место викано „Шири-
на" со вкупна површина од 24,30 ари, во К.О. Попчево, 
општина Отру мица, сопственост на Јован Н. Коцев од 
с. Јосифово, К. бр. 33, општина Валандово, по цена од 
60.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Верица Панова, ул. „Ленинова" во Стру-
мица. (3564) 

Се продава земјоделско земјиште - нива построена 
на К•П. бр. 94, план 3, скица 6, место викано „Макла" 
со вкупна површина од 23,81 ари, класа 2 во К.О. Смо-
лари, општина Ново Село, сопственост на Илија Д. 
Ристоманов од Ново Село, по цена од 95.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Верица Панова, ул. „Ленинова" во Стру-
мица. (3565) 

Се продава 1/2 (една идеална половина) од недвиж-
ниот имот, земјоделско земјиште, сопственост на Аси-
мовски Денко од Крушевац, ул. „Мирко Томиќ", бр. 91/ 
26, Р. СрбЈЦ*а, застапував од Кира Спасовски од с. Ран-
ковце К. Паланка, освен 1/2 (една идеална половина) 
од кп. 904, пл. 3, ек. 23, мв. „Иваница", нива, кл. 7, 
гол.438 м2; и 1/2 (една идеална половина) од кп. 904, пл. 
3, ек. ?3, мв. Иваница, ливада, кл. 3, гол. 110 м2; заве-
дено во имотен лист 561 за КО Ранковце К. Паланка, 
во површина од 12961 м2, за цена од 55.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Хакија Чоловиќ, на ул. „Маршал Тито", бр. 
75/1-7 во К. Паланка. (3567) 

Се продава земјоделско земјиште во КО - Кава-
дарци 1, КП - 3616, план 4, скица 4, место викано 
„Танко Патче" к! култура 11, к. класа 2, површина 4362 
м2 заведено во имотен лист бр. 4172 во сопственост на 
Ѓорчев Ристо Јордан, ул. „Пано Мударов" 38 од Кава-
дарци, по цена од 120.000,00 денари. 

Се известуваат сосопствениците, заедничките соп-
ственици и сопствениците на граничните парцели со 
парцелата КП. бр. 978/1 нива четврта класа во повр-
шина од 4329 метри квадратни, КО Радишани дека соп-
ственикот Мирјана Поп Ѓоргиева од Скопје продава 
дел од наведената парцела во површина од 636 м.кв. по 
цена од 152.640 ден. Заинтересираните лица можат во 
рок од 30 дена да се јават во нотарската канцеларија на 
нотар Ленка Панчевска - Општина Чаир барака 17 и да 
положат депозит во вредност на парцелата. Во спро-
тивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (3416) 

Се продава земјоделско земјиште нива во мв. „ши-
лешница" во вкупна површина од 561 мкв лоцирана на 
КП бр. 560 за КО Љубаништа за цена од 71900 ден., 
сопственост на Шаревска Билјана од Скопје, ул. „Јане 
Сандански" 36/1-17. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотар Момана Иваноска од Охрид ул. „Македонски 
Просветители" - 8 (мезанин). (3530) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Сопот, Ка-
вадарци, КП 1036/1, план 7, скица 616, М.В. „ПО-
СМАНДОЉЕ", кат. култура нива, кат. класа 4, повр-
шина 3790 м2, заведено во поседовен лист бр. 713, во 
сопственост на Глигорова Ленча, ул. „Партизанска" 
бр. 12, Неготино, по цена од 20 000,00 ден. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-
ници, сосопствениците и соседите (чие земјиште гра-
ничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на Р Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блаже Алексов" бб 
91430-Кавадарци. (4197) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Рибарци, 
Кавадарци, КП 479, план 4, скица 4, М.В. „ЧЕШМА-
ТА", кат, кул. 11, кат. класа 4, површина 3337 м2 и КП 
479, план 4, скица 4, М.В. „Чешмата", кат. кул 17, кат. 
класа 3 и површина 1000 м2, заведено во имотен лист 
бр. 33, сопственост на Петров Ангелче по цена од 65 
000,00 ден. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-
ници, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. 
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Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов" бб 
91430 - Кавадарци. (4191) 

Се продава земјоделско земјиште - нива од 2-ра 
класа построена врз КП бр. 428/6 за КО Жабјани на 
место викано „ЧЕКЕИЦА" со површина од 3509 м2, за 
цена од 100.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето 
што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на РМ" писмено 
да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спро-
тивно, го губат правото на првенство. Изјавите за при-
фаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета 
Ангеловска, ул. „Јосиф Јосифовски" бб, Битола. (4196) 

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 
1255, план бр. 3, скица бр. 8, во м.в. „ПОТОК", нива од 
5 класа со површина од 600 м2 и нива од 3 класа со 
површина од 624 м2 или со вкупна површина од 1224 м2, 
заведени во поседовен лист бр. 589 за КО Орашец, 
сопственост на Стефановска Лепослава од Куманово, 
ул. „Љубе Гочо" бр. 8А. 

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

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават 
до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. 
„Ленинова" бб, Куманово. (4195) 

Се продава земјоделско земјиште К•П. бр. 272/2 на 
м.в. „ГРОБИШТА", нива со површина од 3.393 м2 во с. 
Волино, КО - Охрид за цена од 300.000,00 денари. 

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

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

до нотарот Васил Кузмановски, бул. „Македонски про-
светители" бр. 5 во Охрид. (4194) 

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 
1, КП 3379, план 004, скица 004, м.в. „Кратите", кат. 
култура нива, кат. класа 3 површина 440 м2 заведено во 
имотен лист бр. 972 во сопственост на Еленов Ордан 
Лазо, ул. „Мирче Ацев" бр. 14, по цена од 9.300,00 
денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-
ници, сосопствениците и соседите (чие земјиште гра-
ничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на Р Македонија", писмено да се изјаснат за прифа-
ќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на 
првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев ул. „Блажо Алексов" бб 
91430 Кавадарци. (4186) 

Се продава земјоделско земјиште КО - Ваташа, Ка-
вадарци, КП-2907, дел 1, план 007, скица 029, м.в. „Кре-
меница", кат. култура лозје, кат. класа 5, површина 
1946 м2 и КП-2907, дел 1, план 007, скица 029, викано 
место „Кременица", кат. култура лозје, кат класа 4, 
површина 2000 м2 заведено во имотен лист бр. 2318 во 
сопственост на Ламова Лазо Блага ул. „Дешка Тошева" 
бр. 10, Кавадарци, по цена од 55.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-
ници, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во Службениот весник на Р 
Македонија, писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата. Во спротивно, го губат правото на првен-
ство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов" во 
Кавадарци. (4185) 

Се продава земјоделско земјиште идеална 1/7 од 
К•П. 1245 план 5 скица 13 во м.в. „Село" овошна гра-» 
дина, 3 класа во вкупна површина од 1416 м2 заведена во 
ПЛ бр. 25 за КО Агино Село, сопственост на Крстевски 
Стоје од с. Агино Село, вкупна купопродажна цена од 
20.000 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. 
Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. „11 Ок-
томври" бр. 4. (4160) 

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа на 
К.П. 1123 план 5 скица 8 во м.в. „Село" нива, 3 класа во 
вкупна површина од 400 м2 и нива 4 класа во м.в. „Се-
ло", во површина од 466 м2, К•П. 1123/1, план 5 скица 8 
и двете заведени во ПЛ бр. 530 за КО Агино Село, 
сопственост на Спасовски Грозде од с. Агино Село, за 
вкупна купопродажна **ена од 60.000 денари. 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето ) п > се продава, во рок од 30 дена од дена* 
на објавување на огласот во „Службен весник на РМ", 
писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во 
спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Марјан Кочевски од Куманово, ул. „11 Ок-
томври" бр. 4. (4161) 

Се продава земјоделско земјиште во Неготино и 
тоа: парцела број 1155 во место викано „Криволачко" -
нива со површина од 3479 м2, во Катастарска општина 
Неготино Бон, сопственост на Марков Ѓорѓи од Него-
тино, ул. „Фемо Кулаков" бр. 58, по цена од 192.000,00' 
денари. 

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

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

до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито" бр. 138, 
Неготино. (4193) 

Се продава земјоделско земјиште во Неготино и 
тоа: идеални седум дванаесетти од парцела број. 1433 
во место викано „Провалиле", лозје со површина од 
4760 м2 во катастарска општина Тимјаник и идеални 
седум дванаесетата! од парцела број 1433 во место ви-
кано „Провалиле", нива со површина од 7694 м2 во 
катастарска општина Тимјаник сопственост на Дими-
тров Димитар од с. Тимјаник, Неготино, по цена од 
64.000,00 денари. 

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

ваат до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито" бр. 
138 во Неготино. (4192) 

Се продава земјоделско земјиште нива построена на 
КП. број 507 план 6 скица 15, место викано „Серимеш", 
култура: нива, со површина од 2947 м2, КП број 597 
план 6, скица 16, место викано „Брдо", култура нива 
класа 4, со површина од 4212 М2, КП број 597 план 6 
скица 16 место викано „Брдо", култура нива, класа 5 со 
површина од 1200 м2. КП 598 план 6, скица 16 место 
викано „Брдо" култура Лозје класа 3 со површина од 14 
03 м2 сопственост на Величковски Војо Марино ул. 
„406" бб, поседовен лист број 456 КО Умин Дол, Кума-
ново, за цена од 160.000,00 денари. 

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

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Ѓеоргиев Драган, у „11 Октомври" бр. 1 а, 
во Куманово. (4190) 

Се продава земјоделско земјиште Во КО - Росоман, 
Кавадарци, КП-777, дел 2, план 035, скица 766, викано 
место, Горни озор", кат. Култура лозје, кат. класа 1 
површина 2873 м2 и КП - 777, дел 2, план 035, скица 766, 
викано место „Горни озор", кат. култура нива, кат. 
класа 3, површина 2300 м2 заведено во имотен лист бр. 
979 во сопственост на Боге Костовски по цена од 
45.000,00 денари. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопствен 
ници, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блаже Алексов" бб 
91430 - Кавадарци. (4189) 

Се продава земјоделско земјиште - Лозје КО - Гли-
шиќ; место викано „Оградите"; кп - 370; со вкупна 
површина од 4803 м2, во сопственост на лицето Ореш-
ков Божин од Кавадарци. 

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопстве-
ници, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. 
Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на 
понудата, во спротивно го губат правото на првенство. 

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават 
до нотарот Ристо Самарџиев ул. „Блажо Алексов" бб 
91430 - Кавадарци. (4188) 

Се врши продажба на земјоделско земјипгге-нива 
построена на КП бр.342/1, план 2, скица 10, м.в. "Др-
ма", култура нива, класа 2, површина 4500 м2 во К.О. 
Идризово, сопственост на Трпчев Борис од Скопје, 
ул."А.А|јнштајн" бр.24 и Трпчев Љубе од Скопје ул. 
"А.Ај1нштајн" бр.24, по цена од 12 германски марки по 
м2, во денарска противвредност. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште се 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 прифаќање на понудата. 

Во спротивно, го губат правото на првенство. 

Бр. 10-Стр. 503 

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават 
до нотарот Матилда Бабиќ, ул."Јани Лукровски" бб -
ТЦ Автокоманда, општина Гази Баба, Скопје. (4184) 

Се продава земјоделско земјиште во Демир Капија 
парцела бр.792 во м.в."Оризари", нива, со површина 
од 8514 м2, во КО Чифлик, сопственост на Завирова 
Менча од Неготино, ул."Васка Калајџиска9 бр.1, за 
цена од 96.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште се 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 прифаќање на понудата. 

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

до нотарот Бинов Гело, ул."Маршал Тито" брЛ38, 
Неготино. (4263) 

Се продава земјоделско земјиште-нива во м.Во"Село" 
КП бр.202, план 63, класа 3, површина од 200 м2, за 
КО Богомила, што се води во ПЛ бр.800 и овошна 
градина во истото место на истата КП, класа 4? соп-
ственост на Томислав Гасевски ул."Златко Шнајде-
рот" бр. 15, Скопје, две*те парцели за вкупна сума во 
износ од 25.000,00 денари. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште се 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 прифаќање на понудата. 

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

нотарот Славјанка Андреева, ул."Борис Карпузов" 
бр.2, Велес. (4239) 

Се продава земјоделско земјиште КП бр.5707, на м,в, 
"Табашница", нива, класа 1, со површина од 4928 м2 на 
КО Тетово, за цена од 600.000,00 денари, сопственост 
на Марковска Јелица од Куманово ул."Илинд©иска" 
бр.32. 

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-
ници и соседите чие земјиште се 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 прифаќање на понудата. 

Во спротивно, го губат правото на првенство» 
Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до 

нотарот Наџи Зеќири, ул."ЈНА" бр.41, Тетово. (4241) 

Се продава земјоделско земјипгге-нива построена на 
КП бр.982/16, план 5, скица 95, на м.в/Т>ел Камен", 
класа 4, површина од 381 м2, во КО Радишани, соп-
ственост на Милиќ Горан, ул."Цветан Димов" бр„40/3-
4, Скопје, заведена во ПЛ бр.1068, за цена од 91.440,00 
(деведесет и една илјада и четиристотини и четириесет 
денари). 

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со 
земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на огласот во "Службен весник на 
РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на пону-
дата. 

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

нотарот Билјана Пецовска, бул."К.Ј.Питу" бб, лок 1 и 
2 мезанин во општина К.Вода, Скопје. (4236) 
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Се огласуваат за неважни следните печати: 

Правоаголен печат под назив: Пиљара Ќемал> Алими 
Ќемал», зелен пазар Скопје. (4382) 
Тркалезен печат под назив: Друштво за призводство 

услуги и трговија КАЛА Левтерка и Јоана д.о.о. 
Скопје. (4260) 
Тркалезен печат под назив: Претпријатие за произ-
водство трговија и услуги Скопје "Фетком" експорт 
импорт д.о.о. Скопје. (4300) 
Печати под назив: Претпријатие за промет и услуги 

"Универса" д.о.о. Скопје. (4081) 
Печати под назив: Претпријатие за производство и 

трговија на големо и мало увоз - извоз "Амитекс" 
Скопје. (4221) 
Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие 
за производство трговија "Унимат Медија" Скопје. 
Тркалезен печат под назив: Производно трговско 

друштво "АНХОЧ" Андреја и др. увоз - извоз Скопје. 
Тркалезен печат по назив: Друштво за производство 

промет и услуги - Скопје "ШАМПИОН" Рафајловска 
и др. експорт - импорт д.о.о. Скопје. (3918) 
Тркалезен печат под назив: Претпријатие за трговија 

услуги и менувачко работење "Весиг " ц.о. Скопје. 
Правоаголен печат под назив: Трговија на мало 

"Цар Самоил" Крстевски Љупчо - Сопиште - Скопје. 

Се огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.0164845 на име Рамадани Незир, 
с.Палатица, Тетово. 
Пасош бр.865896/96 на име Абаз Ариф, ул.В.Дизни 

бр.12, Скопје. 
Пасош бр.1073154/98 издаден од УВР - Скопје на име 

Газмен Бајрами,ул.363 бр.З, Скопје. (3945) 
Пасош бр.834775/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Муамет Ахметов, ул.Скупи бр.5, Скопје. (3946) 
Пасош бр.514665/95 издаден од УВР - Тетово на име 

Махмуди Ариф, ул.179 бр.16, Тетово. (3949) 
Пасош бр.597831/95 издаден од УВР - Тетово на име 

Јотевска Ружица, ^Беловиште, Тетово. (3950) 
Пасош бр.1033340 на име Демири Алит, с.Чегране, 

Гостивар. (3955) 
Пасош бр.0351846/94 издаден од УВР - Скопје на име 

Муканов Елегија, ул.Рузвелтова бр.6/33, Скопје. (4070) 
Пасош бр.977099/97 издаден од УВР - Скопје на име 

Авни Џемаил, ул.146 бр.144, Скопје. (4071) 
Пасош бр.380723/94 издаден од УВР - Тетово на име 

Ислами Јусуф, с.Желино, Тетово. (4073) 
Пасош бр.679717 издаден од УВР - Скопје на име 

Сали Ќефает, ул.Диме Мечето бр.58, Скопје. (4075) 
Пасош бр.897129/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Алими Агим, ул.Р.Ковачевиќ бр.49, Скопје. (4077) 
Пасош бр. 643369/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Дејан Калпачки, ул.Саса бр.5 а, Скопје. (4080) 
Пасош бр.833432/96 издаден од УВР - Скопје на име 

Фејзула Усеин, бул.МакедонскоКос.Бриг.40/28, 
Скопје. (4083) 
Пасош бр.703287/95 издаден од УВР - Скоје на име 

Христовски Горјан, ул.Тасино Чешмиче бр.6, Скопје. 
Пасош бр.627635/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Христовски Ѓорѓи, ул .Тасино Чешмиче бр.6, Скопје. 
Пасош бр.0587019/95 издаден од УВР - Пробиштип на 

име Горан Гоговски, ул.Илинденска бр.5, Пробиштип. 
Пасош бр.900070/96 издаден од УВР - Тетово на име 

Ракипи Сауби, с.Желино, Ткопје. (4101) 

25 февруари 1999 

Пасош на име Амет Салиов, ^Тополница, Радовиш. 
Пасош бр.0568548 издаден од УВР - Неготино на име 

Тереза Пецани, с•Цр.Брегови, Неготино. (4112) 
Пасош бр.912677/96 издаден од УВР - Гостивар н^ име 

Алији ЈБуљзиме, с•Калиштр, Гостивар. (4128) 
Пасош бр.461239 на име Емуши Беким, с.Градец, 

Гостивар. (4137) 
Пасош на име Исени Мехас, с.Рогле, Тетово. (4140) 
Пасош бр.0832857 издаден од УВР Прилеп на име 

Дукоска Мирјана, ул.11 Октомври бр.91/1, Прилеп. 
Пасош бр.0567337 издаден од УВР Прилеп на име 

Чергоски Рубинчо, ул.М.Козар бр.30, Гевгелија. (4170) 
Пасош бр,343981 на име Халими Исни, ул.Божидар 

Аџија бр.12, Куманово. (4174) 
Пасош бр. 1179528 на име Ќазимоски Џезаир, 

с.Лабуниигга, Струга. (4175) 
Пасош бр.135294 издаден од УВР Куманово на име 

Синани Африм, с.Черкеско село, Куманово. (4178) 
Пасош бр.611708 на име Гзим Демири, ул.Бистрица 

бр.88, Охрид. (4180) 
Пасош бр.0136197 издаден од ОВР Кратово на име 

Ангеловски Драган, Кратово. (4184) 
Пасош бр.0520720 издаден од ОВР Гостивар на име 

Халили Руждије, с•Ќафа, Гостивар. (4187) 
Пасош бр.848434/96 издаден од ОВР Струга на име 

Асаноски Муамед, с.Лабунипгга, Струга. (4200) 
Пасош бр.376850/94 издаден од УВР - Тетово на име 

Наим Синани, ул.А.Ј.Журчин бб, Тетово. (4201) 
Пасош бр.270935/94 издаден од ОВР Струга на име 

Шикоска Татјана, ул.Македонска бр.4, Струга. (4203) 
Пасош бр.884591 на име Рамку Фаик, с.Зајас, Кичево. 
Пасош бр.862610/96 на име Арслани Лулзим, 

с.Заграчани, Струга. (4212) 
Пасош бр.1110460/98 издаден од УВР - Делчево на 

име Ивановски Горан, с.Драмче, Делчево. (4215) 
Пасош бр118093 и Чековите бр.3618390,3618391 и 

3618392. издаден од Комерцијална банка АД Скопје 
на име Десовски Зоран, Скопје. (4229) 
Пасош бр.617603 на име Башким Синани, с.Гошинце, 

Куманово. (4230) 
Пасош бр.1075134/98 издаден од УВР - Куманово на 

име Бељули Ариф, ул.Б.Шабани бр.28, Куманово. 
Пасош бр.0605547 издаден од УВР - Скопје на име 

Палиќ Цирило, ул К.Раковски бр.39, Скопје. (4253) 
Пасош бр.756160/95 издаден од УВР - Куманово на 

име Зеќири Феми, с•Лојане, Куманово. (4254) 
Пасош бр.0201010/94 издаден од УВР - Виница на име 

Стојковски Станко, с.Градец, Виница. (4261) 
Пасош бр. 172652/94 издаден од ОВР Струга на име 

Мехмеди Алим, с.Делогожда, Струга. (4262) 
Пасош бр.5309 издаден од УВР Скопје, на име 

Спасовска Снежана, бул.Јане Сандански бр.116-5-21, 
Скопје. (4265) 
Пасош бр.0205119/94 издаден од ОВР К.Паланка на 

име Николовски Јонче, с.Борово, Кр. Паланка. (4266) 
Пасош бр.1105200/98 издаден од ОВР К•Паланкана 

име Станоевски Боби, с.Конопница, Кр. Паланка. 
Пасош бр.203257/94 издаден од УВР - Куманово на 

име Идризи Беким, ул,Д.Божинов бр40 б, Куманово. 
Пасош бр.764064/95 издаден од УВР - Скопје на име 

Мифтари Бајрами, ул.Метохиска бр. 19, Скопје. (4298) 
Чекови од тековна сметка бр.7051/00 чек бр.3084427 

до 3084432 издаден од Охридска банка АД Охрид на 
име Аргироска Зора, ул.Ј.Сандански бр.139-1/8, 
Охрид. (3801) 
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Пасош бр.1014786/97 издаден од УВР - Скопје на име 
Кочевски Камче, ул.В.Смиелевски бр.8/20, Скопје. 
Чекови од тековна сметка бр.697/00 чек од бр.3147861 

до 3147868 издадени од Охридска банка АД Охрид на 
име Пејчиноска Станка, ул.М.Ацев бр.31, Охрид. 
Чекови од тековна сметка бр.6450/29 чек бр.3117395 

до 3117398 издаден од Охридска банка АД Охрид на 
име Колическа Славица, ул.Славеј Планина бр.41, 
Охрид. (3803) 
Чекови од тековна сметка бр. 10761/08 чек бр.2978318 

до 2978320 издаден од Охридска банка АД Охрид на 
име Сандрески Владо, с.Г.Лакочереј, Охрид. (3804) 
Чекови од тековна сметка бр. 11296/18 - 4 чека изда-

ден од Охридска банка АД Охрид на име Аџи Арслан, 
ул.7 Ноември бр.226, Охрид. (3805) 
Чекови од тековна сметка бр.95737-06 Чек од бр. 

3645228 до 3645237 од бр.4196712 до 4196723,4144437 и 
4144438. издаден од Комерцијлна банка АД Скопје на 
име Алеко>вска Марија, Скопје. (4068) 
Чекови од тековна сметка 127308-95 Чек бр.3641320 

до 3641328 издаден од Копмерцијална банка АД 
Скопје на име Гоце Ноневски, Скопје. (4069) 
Чекови од тековна сметка бр.99386-91 Чек бр.3467362 

до 3467369 издаден од Комерцијлна банка АД Скопје 
на име Стојановски Петко, Скопје. (4074) 
Чекови од тековна сметка бр. 16497-65 Чек бр.4236313 

до 4236317 од бр.4222188 цо 4222196,4222182,4222960, 
2742774, 2284037 и 1940564 издаден од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Стојчева Љуба, Скопје.(4103) 
Чекови од бр.762781,762783 до 762788 на име Стојна 
Пандилоска, ул.Г.Делчев бр.5, Гостивар. (4134) 
Чекови од тековна сметка бр.92020-51 Чековите од 

бр.3560431 до 3560450 издадени од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Тони Трпков, Скопје. (4143) 
Чекови од тековна сметка бр. 102908-49 Чек бр. 

4220907 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Аврамовски Драги, Скопје. (4208) 
Чекови од тековна сметка бр. 119243-49 Чековите од 
бр.4467380 до 4467394 и 4092763.издадени од Комерци-
јална банка АД Скопје на име Антовска Костовска 
Сон>а, Скопје. (4237) 
Чекови од тековна сметка бр.127123-12 Чековите од 

бр.3447643 до 3447651.издаден од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Митевска Јадранка, Скопје. (4251) 
Чекови од тековна сметка 4141440 Чековите бр.с/б 
130002796601, 602, 605,130002713563,565,13000259521, 
522 и 130002559022.издаден од Поштанска штедилница 
Скопје на име Свеќаровска Марија, Прилеп. (4306) 
Чекови од тековна сметка издадени од Скопје на име 

Мендух Алка, Скопје. (4323) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Аметовски 

Селам, Скопје. (3806) 
Работна книшка на име Цане Стевковски, с.Слепче, 

Демир Хисар. (3868) 
Работна книшка на име Стоименов Тошо, ул.Ване 

Грдовјански бр.14, Кочани. (3877) 
Работна книшка на име Митев Методи, ул.Миро 

Барага бр.136, Пробиштип. (3881) 
Работна книшка на име Исмаили Шмаер, Гевгелија. 
Работна книшка на име Ангелчо Јованчев, 

ул.Ц.Димов бр.25, Св. Николе. (3947) 
Работна книшка на име Бошкоски Игор, Струга. 
Работна книшка на име Славица Маневска, Кратово. 
Работна книшка на име Абдију Абдиша, с.Корошиш-

та, Струга. (3956) 

Работна книшка на име Крстов Војо, Кочани. (3957) 
Работна книшка на име Наумовска Тања, ул.Парти-

занска бр.31, Струга. (4041) 
Работна книшка на име Васил Митев, ул.Плачковица 

бр.65, Раговиш. (4046) 
Работна книшка на име Андонски Емил, ул.К.Мисир-

ков бр.34, Штип. (4047) 
Работна книшка на име Николова Иванка, с.Злетово 

Пробиштип. (4051) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Пирковска 

Елизабета, Скопје. (4065) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Благоја 

Николовски, Скопје. (4072) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Ибраими 

Авни, Скопје. (4078) 
Работна книшка на име Грамова Виолета, ул.Парти-

занска бр. 119/50, Битола. (4087) 
Работна книшка на име Алагова Драгица, ул.Бого-

милска бр.50, Охрид. (4092) 
Работна книшка на име Ајро Бесим, Радолишта, 

Струга. (4093) 
Работна книшка на име Иванова Лилјана, Радовиш. 
Работна книшка на име Коцева Билјана, Злетово, 

Пробиштип. (4095) 
Работна книшка на име Котев Бранко, с.Просенико-

во, Схрумица. (4096) 
Работна книшка на име Пеева Тасиќ Марина, 

ул.О.Петрушева бр.19, Богданци. (4097) 
* Работна книшка на име Тони Стојанов, Рсдовиш. 

Работна книшка на име Премчевски Роберт, ул .120 
бр.171, Куманово. (4120) 
Работна книшка на име Ерхан Абдула, Охрид. (4121) 
Работна книшка на име Јанев Стојан, Радовиш. (4122) 
Работна книшка на име Нешов Ѓорѓи, ул.М.Горки 

бр.21, Велес. (4123) 
Работна книшка на име Зоран Цветановски, 

ул.Милан Зечар бр.ба, Куманово. (4124) 
Работна книшка на име Трајанов Миланчо, Радовиш. 
Работна книшка на име Светан Дими Трневски, 

Куманово. (4127) 
Работна книшка на име Хал»иљ Неуити, Куманово. 
Работна книшка издадена од Скопје на име Џон 

Илија Апелгрен, Скопје. (4145) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Пеневски 

Никола, Скопје. (4202) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Панчев 

Ѓорѓи, Скопје. (4206) 
Работна книшка на име Једрена Петровска, 

ул.М.Пијаде бр. 1-36, Прилеп. (4209) 
Работна книшка издаден од Куманово на име 

Јовановиќ Мирослав, с.Умин Дол, Куманово. (4210) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Аговиќ 
Сабахета, Скопје. (4232) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Ѓорѓиески 

Васил, Скопје. (4246) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Зарев 

Спаса, Скопје. (4252) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Мибера 

Џелили, Скопје. (4255) 
Работна книшка издаден од Скопје на име Наумовска 

Данче, Скопје. (4256) 
Работна кни!ика издаден од Скопје на име Љупчо 

Ѓорѓевски, Скопје. (4257) 
Работна книшка на име Бошески Рубин, ул.Копаоник 

бр.9, Прилеп. (4268) 
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Работна книшка на име Мојсоска Анета, с.Веселчани 
Прилеп. (4269) 
Работна книшка на име Митковски Киро, с.Нерав, 

Кр »Паланка. (4270) 
Работна книшка на име Илиевска Сања, ул.З МУБ 

бр.6-в-8, Куманово. (4273) 
Работна книшка на име Ѓоргиева Слободанка, 

ул. Е. Кардељ бр.5, Неготино. (4274) 
Работна книшка на име Хусеини Мухамет, 

ул»К.Р.Дрнц бр.94, Тетово. (4275) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Бесим 

Мемеди, с.Студеничани, Скопје. (4304) 
Работна книшка на име Димитров Борчо, Оризари, 

Кочани. (4329) 
Работна книшка на име Стоилова Билјана, Делчево. 
Работна книшка на име Мустафаи Африм, Гостивар. 
Работна книшка на име Богоевска Карол ина, Битола» 
Работна книшка на име Ивановска Снежана, Битола. 
Работна книшка на име Рочи Илми, с.Велешта, 

Струга. (4356) 
Работна книшка на име Дуцканоски Гордан, Скопје. 
Работна книшка на име Георгиевски Александар, 

ул.Ристо Стојков 20/4, Штип. (4378) 
Работна книшка име Пилатов Зоран, Штип. (4379) 
Работна книшка на име Трајановска Верка, Штип. 
Воена книшка издадена од Скопје на име Спасовски 

Горан, Скопје. (4066) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Муарем 

Рецеп, Скопје. (4091) 
Чековна картичка бр.5672/52 издадена од Стопанска 

банка филијала Штип на име Јовев Драгомир, 
ул.Сремски фронт бр.14-19, Штип. (4002) 
Чековна картичка бр.2395/42 издаден од Стопанска 

банка АД Штип на име Јакимовска Виолета, 
ул.ЦЈованова бр.13, Штип. (4125) 
Свидетелство за 8 одд. издадено од ЦОУДаме Груев" 

Градско на име Мишев Димче, с.Градско, Велес. (3807) 
Свидетелство за 8 одд. на име Шукри Хасипи, 

^Неготино, Гостивар. (3811) 
Свидетелство за 8 одд. на име Атије Земири, 

с.Теарце, Тетово. (3878) 
Свидетелство за 8 одд. на име Мујдисир Халити, 

с.Камењане, Тетово. (3916) 
Свидетелство за 8 одд. на име Масибија Шерифовска, 

с.Теново, Тетово. (3917) 
Свидетелство за 8 одд. на име Спасов Тони, ул.Лисец 

бр.45, Радовиш. (3948) 
Свидетелство за 1 год. на име Козароска Николина, 

Прилеп. (3951) 
Свидетелство за 8 одд. на име Кочовски Благојче, 

с.Мартолци, Велес. (3993) 
Свидетелство за 4 одд. на име Ристов Верка, 

с.Лубница, Радовиш. (3994) 
Свидетелство на име Мирче Богдански, Штип. (3995) 
Свидетелство за 3 година на име Стојковска Љубинка 

с.Узем, Крива Паланка. (3996) 
Свидетелство за 4 год. на име Ѓорѓиевска Р.Лилјана, 

с.Милутинце, Крива Паланка. (3997) 
Свидетелство на име Гаштаиска Вера, Русиново, 

Берово. (3998) 
Свидетелство за 8 одд. на име Дракулска Сузана, 

станчево »Берово. (3999) 
Свидетелство на име Елизабета Зафировска, 

с.Лопате, Кичево. (4000) 
Свидетелство за 8 одд. на име Захариевски Власто, 

Кочани. (4001) 

Свидетелство за 8 одд. на име Ангеловски Јонче, 
Крива Паланка. (4033) 
Свидетелство за 8 одд. на име Харун Колашнар, 

с.Ложани, Струга. (4034) 
Свидетелство за 3 година на име Пуздерлиев Емил, 

ул.Пролетерска бр.32, Штип. (4036) 
Свидетелство за 2 година на име Пуздерлиев Емил, 

ул.Пролетерска бр.32, Штип. (4037) 
Свидетелство за 8 одд. на име Лазаревиќ Желко, 

Демир Капија. (4038) 
Свидетелство за 8 одд. на име Лефков Мијалче, 

Кочани. (4039) 
Свидетелство за 4 степен издадено од ДСУ Цар 

Самоил на име Трајчевски Пецо, ул.29 Ноември 
бр.251, Ресен. (4040) 
Свидетелство за 2 година на име Дробов Дарко, 

ул .Брегалничка бр .40, Штип. (4102) 
Свидетелство за 4 одд. на име Јовановска Тодор 

Трендафилка, с.Раиггани, Велес. (4104) 
Свидетелство за 8 одд. на име Илиевска Драгица, 

Кочани. (4105) 
Свидетелство за 4 одд. на име Ѓоргиевска Радмила, 

с.Рударе, Кратово. (4107) 
Свидетелство на име Димитровска Сунчица, с.Рударе, 

Кратово. (4108) 
Свидетелство за 8 одд. на име Јосифоска Гордана, 

Прилеп. (4109) 
Свидетелство за 4 одд. на име Кузмановски Војне, 

с.Г.Рувци, Прилеп. (4110) 
Свидетелство за 8 одд. на име Цветановска Лета, 

Мак.Брод. (4111) 

Свидетелство на име Донева Виолета, с.Јаргулица, 
Радовиш. (4114) 
Свидетелство на име Омери Сабрије, с.Доброште, 

Тетово. (4115) 
Свидетелство на име Омери Сабрије, с.Доброште, 

Тетово. (4116) 
Свидетелство на име Омери Сабрије, с.Доброште, 

Тетово. (4117) 
Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 год. на име Нусрет Емулаи, 

с.Теново, Тетово. (4118) 
Свидетелства од 1 до 8 одд. на име Максутоски 

Менсур, Лабуништа, Струга. (4129) 
Свидетелство на име Максутоски Менсур, Лабунипгга 

Струга. (4130) 
Свидетелство за 8 одд. на име Цветковска Сашка, 

ул.Острец бр.79, Делчево. (4131) 
Свидетелство за 8 одд. на име Муса Имиѓил, Тетово. 
Свидетелство за 5 одд.на име Рогужанов Киро, Велес. 
Свидетелство за 7 одд. на име Исеини Мухамед, 

с.Дебреше, Гостивар. (4285) 
Свидетелство за 8 одд. на име Кадри Мазлуми, 

с.Неготино, Гостивар. (4286) 
Свидетелство за 8 одд. на име Трпкоска Жанка, 

с.Зубовце, ЗП Врапчиште, Гостивар. (4292) 
Свидетелство на име Незири Селвер Зекири, Тетово. 
Свидетелство за 8 одд. на име Рамадани Агрон, 

с.Пирок, Тетово. (4294) 
Свидетелство на име Ељјеса Ислами, ул.165 бр.25, 

Тетово. (4299) 
Свидетелство за 4 год и диплома Издаден од УСО 

"Зеф Љуш Марку" Скопје на име Љоки Нехат, Скопје 
Свидетелство за 8 одд. на име Бајрам Мусиди, Тетово. 
Свидетелство за 8 одд. на име Диванисов Јоцо, 

Кочани. (4383) 
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Свидетелство за 8 одд. на име Беќир Ибраими, 
Тетово. (4384) 
Ученичка книшка на име Велкова Марија, ул.В. 

Назор бр.65, Велес. (3889) 
Ученичка книшка на име Пљаков Игор, ул.Орце 

Мартинов бр. 15, Велес. (3901) 
Ученичка книшка на име Апостолов В.Марјан, 

Штип. (3924) 
Ученичка книшка на име Адела Хазцедер, Прилеп. 
Ученичка книшка на име Тодороска Марија, Прилеп. 
Ученичка книшка на име Даниел Димитровски, 

ул.Охридска бр.54, Крива Паланка. (3981) 
Ученичка книшка на име Николова Адријана, 
ул.Руен бр, Штип. (4324) 
Индекс на име Синани Нагиб, с. Челопек, Тетово. 
Диплома на име Котеска Елизабета, ул.М.пијаде 

бр.1/56, Прилеп. (3975) 
Диплома за механичар на име Малчев Димче, Тетово. 
Диплома издадена од ЕТУЦ К .Ј.Питу на име 

Ѓорѓиоска Ангелина, ул.Пане Талески бр.51, Прилеп. 
Диплома за средно образование на име Станковска 

Маја, с.Конопница, Крива Паланка. (4100) 
Возачка дозвола на име Азем Авдовиќ, с.Г.Оризари, 

Велес. (4136) 
Диплома издаден од на име Ил>аса Љатиф, Куманово 
Диплома издаден од Маш.учил."Гоце Делчев" Скопје 
на име Левковски Благоја, Скопје. (4259) 
Уверение за ѕидарска струка на име Рецеп Весели, 

с.Шипковица, Тетово. (4003) 
Решение бр.12-7275/2 издадено од Секретарјат за 

стопанство К.Вода - Скопје на име Усмен и Муртезан 
Калинка, Скопје. (4076) 
Решение уп. бр.12-597 издадено од С О Центар -

Скопје на име Панчев Ѓорѓи, Скопје. (4205) 
Здравствена книшка на име Анета Петровска, 
с.Добрево, Пробиштип. (4282) 
Даночна картичка бр.5030988130626 издаден од 

Управа за приходи на град Скогде на име Бел> ановска 
Натка и Бедаловски Влатко, СТД "Рекорд", Скопје. 
Решение бр.13-19-3324/2 за компензациони работи со 

странство издаден од Министерство за стопанство на 
име ТП 'Тико", Скопје. (4271) 
Решение бр.37-1276/2 издадено од Министерство за 

надворешни работи на име ТП "Рико", Скопје. (4325) 

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА 
ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И 
НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал, МЗТ „Би-
ротехничка Опрема" ДОО, Струмица 

О Б Ј А В У В А 

Основниот суд во Струмица на 15.02.1999 година 
донесе решение со кое се дава согласност на Одлуката 
за трансформација на Претпријатието МЗТ „Биротех-
ничка опрема" ДОО, Струмица. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: откуп на претпријатието од страна на вработените. 

Со содржина на одлуката сите заинтересирани до-
машни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид во деловните простории на 
претпријатието кое се наоѓа на ул. »Јоце Делчев" бр. 
121 - Струмица, во време од 10 до 12 часот. 

Ј А В Н И П О В И Ц И 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-45/71 

ОПШТИ ОДРЕДБИ: 

1. Нарачател на Отворениот повик е Министер-
ството за одбрана, ул. „Орце Николов" бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката: 

2.1. Вафли од 100 гр. 
„мока коцки" 12.500 кгр. 
„јадран коцки" 12.500 кгр 
„нугат коцки" 12.500 кгр 
„хазелнут коцка" 12.500 кгр 

2.2. Колачи „хол-хип" од 100 гр. 40.000 кгр 
Бараните количини се ориентациони годишни по-

треби. 
Испораката на бараните производи е двомесечна до 

сите гарнизони на АРМ во Р. Македонија. 
Бараниот производ мора во потполност да ги испол-

нува квалитативни!^ особини предвидени во Правилни-
кот во зависност од видот на производот („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 68/78, 44/79 и др.). 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА: 
- цена, со пресметан данок на промет, 
- начин и услови на плаќање, 
- опис на квалитетот на производот што ее нуди, 
- испорака, 
ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални при-
мероци или заведени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста. 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржина на 
документот за бонитет („Службен весник на Р.Македо-
нија" бр. 32/98). 

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес 
на ликвидација, потпишан и заверен од одговорно лице 
на понудувачот. 

- документ дека не е изречена мерка на безбедност -
забрана за вршење на дејност. 

- техничко - технолошки можности за производ-
ство,- испорака на бараните производи. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, потпишан од одговорно лице на понудува-
чот. 

2. Претставниците на понудувачот на денот на јав-
ното отворање се должни на комисијата да и предадат 
писмено овластување за учество на јавното отворан»а. 

3. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака „не отворај" и број на овој јавен повик. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можело да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот коверт треба да има уште два затворени и запе-
чатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи 
понудата и носи ознака „понуда" а другиот внатрешен 
коверт ја содржи документацијата и носи ознака „доку-
ментација" и точната адреса на понудувачот. 

4. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Мини-
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стерството за одбрана со почеток во 10 часот, седумна-
есеттнот ден сметајќи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Р. Македонка". Во случај да се-
думнаесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или 
државен празник отворањето на понудите ќе биде на-
редниот работен ден. 

Понудувачите Понудите да ги достават на лице место 
на денот на јавното отворање на понудите. 

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 

- квалитет, 
- цена, 
- испорака, 
- начин и услови на плаќање, 
- техничко - технолошки можности на производ-

ство, 
- испорака. 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите што ќе бидат предадени или ќе пристигнат 

по истекување на рокот, како и тие што не се израбо-
тени според пропозициите и условите утврдени во бара-
њето, нема да-бидат разгледувани. Секој учесник може 
да достави само една понуда. 

Дополнителни појаснувања можете да добиете на 
телефон 091/10 22 92. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Репубдика Македонија, обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-45/73 
ОПШТИ ОДРЕДБИ: 
1. Нарачател на Отворениот повик е Министер-

ството за одбрана, ул. „Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: 

2.1. Рафинирано масло за јадење од сончоглед во ПВЦ 
- амбалажа 1/1 95.000 лит. 
2.2. Конзерва морка риба од 125 гр 45.000 кгр. 

Бараните количини се ориентациони годишни по-
треби. 

Испораката на бараните производи е по следното: 
на производот под реден број 2.1. е тримесечна до 
Скопје, а на производите под реден број 2.2. е во април, 
јуни и септември до Скопје, Штип и Битола. 

Бараниот производ мора во потполност да ги испол-
нува квалитативните особини предвидени во Правилни-
кот во зависност од видот на производот („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 29/64, 27/68, 45/83 и др.) 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА: 
- цена, за производот под реден број 2.2 цената да 

биде дадена без пресметана царина и данок на промет; 
- н^чин и услови на плаќање; 
- опис на квалитетот на производот што се нуди; 
- испорака. 
ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални при-
мероци или заведени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста; 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржина на 
документот за бонитет („Службен весник на Р.Македо-
нија" бр. 32/98); 

- изјава дека понудувачот не е 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 вршење на дејност; 

- техничко - технолошки можности за производство 
- испорака на бараните производи: 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ. 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, потпишан од одговорно лице на понудува-
чот. 

2. Претставниците на понудувачот на денот на јав-
ното отворање се должни на комисијата да и предадат 
писмено овластување за учество на јавното отворање. 

3. Понудата и прудружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака „не отворај" и број на овој јавен повик. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можело да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот коверт треба да има уште два затворени и запе-
чатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи 
понудата и носи ознака „понуда" а другиот внатрешен 
коверт ја содржи документацијата и носи ознака „доку-
ментација" и точната адреса на понудувачот. 

4. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Мини-
стерството за одрбана со почеток во 11 часот, петна-
есеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Р. Македонија". Во случај да пет-
наесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или 
државен празник отворањето на понудите ќе биде на-
редниот работен ден. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице место 
на денот на јавното отворање на понудите. 

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 

- квалитет, 
-цена, 
- испорака, 
- начин и услови на плаќање, 
- техничко - технолошки можности на производ-

ство,- испорака. 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ: 
Понудите што ќе бидат предадени или ќе пристигнат 

по истекување на рокот, како и тие што не се израбо-
тени според пропозициите и условите утврдени во бара-
њето, нема да бидат разгледувани. Секој учесник може 
да достави само една понуда. 

Дополнтелни појаснувања можете да добиете на те-
лефон 091/10 22 92. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, обја-
вува, 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-45/70 

ОПШТИ ОДРЕДБИ: 
1. Нарачател на Отворениот повик е Министер-

ството за одбрана, ул. „Орце Николов" бб, Скопје. 
2. Предмет на набавката: 

2.1. Зачин „дафинка", „зачинал" или др 7.000 кгр. 
2.2. Бибер 1/1 800 кгр. 
2.3. Црвен пипер 1/1 800 кгр 
2.4. Сенф 3/1 и 1/1 5.000 кгр 
2.5. Какао 1/1 2.000 кгр 
2.6. Кафе сурогат 1/1 1.500 кгр 
2.7. Чај домашен (70% во 25 кгр, 30% во 2 кгр) . . . . 2.500 кгр 
2.8. Чај од шипка (70% во 25 ир, 30% во 2 кгр) 4.000 кгр 
2.9. Чај од липа (70% во 25 кгр, 30% во 2 кгр) 500 кгр 
2.10. Какао крем табла од 100 гр. 50.000 кгр 

Бараните, количини се ориентациони годишни по-
треби. 

Испораката на бараните производи е по следното: 
на производот под реден број 2.1. до 2.6 е во мај и 
септември до Скопје, Штип и Битола, на производот 
под реден број 2.7 до 2.9 е 50% во април и 50% во 
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септември до Скопје, Штип и Битола, и на производите 
под реден број 2.10 е двомесечна до сите гарнизони на 
АРМ. 

Бараниот производ мора во потполност да ги осоол-
нува квалитативните особини предвидени во Правилни-
кот во зависност од видот на производот („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 45/81, 20/80, 40/80 и др.) 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА: 
- цена, со пресметан данок на промет освен за про-

изводите под реден број 2.2. и 2.2 без пресметана ца-
рина и данок. 

- начин и услови на плаќање 
- опис на квалитетот на производот што се нуди. 
- испорака 
Придружна документација 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални при-
мероци или заведени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста. 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржина на 
документот за бонитет („Службен весник на Р.Македо-
нија" бр. 32/98). 
" - изјава дека понудувачот не е 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 вршење на дејност. 

- техничко - технолошки можности за производство 
- испорака на бараните производи. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, потпишан од одговорно лице на понудува-
чот. 

2. Претставниците на понудувачот на денот на јав-
ното отварање се должни на комисијата да и предадат 
писмено овластување за учество на јавното отворање. 

3. Понудата и придружната документација се доста-
вуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака „не отворај" и број на овој јавен повик. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можело да се индентификува понудувачот. Во затво-
рениот коверт треба да има уште два затворени и запе-
чатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи 
понудата и носи ознака „понуда" а другиот внатрешен 
коверт ја содржи документацијата и носи ознака „доку-
ментација" и точната адреса на понудувачот. 

4. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите, ќе се изврши во просториите на Мини= 
стерсгвото за одбрана со почеток во 10 часот, дваесет-
тиот ден сметајќи од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на Р. Македонија". Во случај да дваесеттиот 
ден се паѓа во деновите за викендот или државен праз-
ник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен 
ден. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице место 
на денот на јавното отворање на понудите. 

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 

-квалитет, 
- цена, 
- испорака, 
- начин и услови на плаќање, 
- техничко - технолошки можности на производство 
- испорака. 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите што ќе бидат предадени или ќе пристигнат 

по истекување на рокот, како и тие што не се израбо-
тени според пропозициите и условите утврдени во бара-
њето, нема да бидат разгледувани. Секој учесник може 
да достави само една понуда. 

Дополнителни појаснувања можете да добиете ца 
телефон 091/10 22 92. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни 
набавки („Службен весник на РМ" бр. 26/98), Мини-
стерството за одбрана на Република Македонија, обја-
вува 

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-45/72 
ОПШТИ ОДРЕДБИ: 

1. Нарачател на Отворениот повик е Министер-
ството за одбрана, ул. „Орце Николов" бб, Скопје. 

2. Предмет на набавката: 
2.1. Мед природен од 25 гр. во фолија 

со термичко затворање 10.000 кгр. 
2.2. Квасец свеж 8.000 кгр. 
2.3. Квасец сув . ч. 1.000 кгр. 
2.4. Адитив „адипек" за леб . . . . . . . . . . . 1.000 кгр. 
2.5. Макарони без јајца (70% рефус, 30% 

во 1/1 кгр) 50.000 кгр. 
2.6. Шпагетн без јајца (70% рефус, 

30% во 1/1 кгр) 17.000 кгр. 
2.7. Звездици без јајца (70% рефус, 

30% во 1/1 кгр) 4.500 кгр. 
2.8. Тарана без јајца (70% рефус, 

30% во 1/1 кгр) : 6.000 кгр. 
2.9. Фиде лина без јајца (70% рефус, 

30% во 1/1 кгр) 8.000 кгр. 

За производот под ред. бр. 2.1. потребно е да се 
достават мостри. Бараните количини се ориентациони 
годишни потреби. 

Испораката на бараните производи е по следното: 
на производот под реден број 2.1. до ште гарнизони на 
АРМ, на производот под реден број 2.2. до 2.4. по 
диспозиција, и на производите под реден број 2.5. до 
2.9. е во мај и октомври до Скопје, Штип и Битола. 

Бараниот производ мора во потполност да ги испол-
нува квалитативните особини предвидени во Правилни-
кот во зависност од видот на производот („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 53/83, 20/80, 40/80 и др.) 

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА: 
- цена, со пресметан данок на промет. 
- начин и услови на плаќање 
- опис на квалитетот на производот што се нуди. 
- испорака 
ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Со понудата, понудувачот е должен да ја достави 

следната придружна документација во оригинални при-
мероци или заведени кај нотар и тоа: 

- извод од регистрација на дејноста, 
- документ за бонитет од носителот на платниот 

промет во согласност со Правилникот за содржина на 
документот за бонитет („Службен весник на Р.Македо-
нија" бр. 32/98), 

- изјава дека понудувачот не е 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 вршење на дејност, 

- техничко - технолошки можности за производство 
- испорака на бараните произведе. 

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
1. Понудата треба да се достави во еден оригинален 

примерок, потпишан од одговорно лице на понудува-
чот. 

2. Претставниците на понудувачот на денот на јав-
ното отворање се должни на комисијата да и предадат 
писмено овластување за учество на јавното отворање. 

3. Понудата и придружила документација се доста-
вуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол 
стои ознака „не отворај" број на овој јавен повик. 

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која 
би можело да се идентификува понудувачот. Во затво-
рениот коверт треба да т т уште два затворени и зале-
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чатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи 
понудата и носи ознака „понуда", а другиот внатрешен 
коверт ја содржи документацијата и носи ознака „доку-
ментација" и точната адреса на понудувачот. 

4. Јавното отворање на понудите во присуство на 
понудувачите ќе се изврши во просториите на Мини-
стерството за одрбана со почеток во 9 часот, петнаесет-
тиот ден сметајќи од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на Р. Македонија". Во случај да петнаесет-
тиот ден се паѓа во деновите за викендот или државен 
празник отворањето на понудите ќе биде наредниот 
работен ден. 

Понудувачите понудите да ги достават на лице место 
на денот на јавното отворање на понудите. 

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ: 

- квалитет, 
- цена, 
~ испорака, 
- начин и услови на плаќање, 
- техничко - технолошки можности на производство 
- испорака. 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Понудите што ќе бидат предадени или ќе пристигнат 

по истекување на рокот, како и тие што не се израбо-
тени според пропозициите и условите утврдени во бара-
њето, нема да бидат разгледувани. Секој учесник може 
да достави само една понуда. 

Дополнителни појаснуван>а можете да добиете на 
телефон 091/10 22 92. 

Врз основа на член 33 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството 
за одбрана на Република Македонија објавува 

О Г Р А Н И Ч Е Н П О В И К Б Р . 16-42/99 
С О П Р Е Т Х О Д Н О П Р И Б И Р А Њ Е Н А Д О К У М Е Н Т А -

Ц И Ј А З А У Т В Р Д У В А Њ Е Н А П О Д О Б Н О С Т Н А 
П О Н У Д У В А Ч И Т Е ( П Р Е Т К В А Л И Ф И К А Ц И Ј А ) , 

Б Е З Ј А В Н О О Т В О Р А Њ Е 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Набавувачот на јавниот повик е Министерството 

за одбрана, ул. „Орце Николов" бб. Скопје. 
2. Предмет на јавниот повик бр. 16-42/99 е приби-

рање документација за претходно утврдување на подоб-
ност на понудувачите како можни носители на набавка 
за моторен бензин МБ: 86, 98 и БМБ 95, авионско 
млазно гориво ГМ-1, дизел горива Д-1 и Д-2, мазут и 
масло за ложење. 

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица, а ќе се спроведува по наведената постапка во 
член 31 од Законот за јавни набавки. 

И. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
1. Комисијата за јавни набавки на Министерството 

за одбрана има потреба од претходно утврдување на 
подобност на понудувачите (претквалификација) и 
преку документација да достават понуда за набавка на 
средствата наведени во глава I, точка 2. 

2. Понудувачите кои се бават со производство и про-
мет на нафтени деривати, своето учество на јавниот 
повик можат да го пријават за извршување на предме-
тот на набавката согласно член 35 од Законот за јавни 
набавки. 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
1. Понудувачите треба да приложат документи и 

податоци кон пријавата согласно глава II, точка 2 од 
овој повик. 

2. Документацијата и другите податоци се доставу-
ваат вб затворен коверт, кој во горниот лев агол треба 
да ја носи ознатата „не отворај", како и бројот на јав-
ниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака 
со која би можело да се идентификува понудувачот. 

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден. 
4. Документацијата се доставува до набавувачот Ми-

нистерство за одбрана на ул. „Орце Николов" бб. 
Скопје. 

5. Ограничениот повик трае 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ" и весникот 
„Нова Македонија". 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Документацијата која нема да биде доставена во 

утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена 
според барањата содржани во повикот нема да се раз-
гледува. 

Дополнителни појаснувања може да се добијат на 
телефон 091/ 10 21 69. 

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки 
(„Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за 
јавни набавки во Јавното претпријатие „Електросто-
панство на Македонија" ~ Скопје, објавува 

П О В Т О Р Е Н О Т В О Р Е Н П О В И К Б Р . 01-60/98 
З А П Р И Б И Р А Њ Е Н А П О Н У Д И З А Н А Б А В К А Н А 
М Е С И Н Г А Н И Ц Е В К И З А К О Н Д Е Н З А Т О Р , С О 

Ј А В Н О О Т В О Р А Њ Е 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-60Ѓ98 е ЈП 
„Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. 
11 Октомври бр. 9, Скопје. 
1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за 
набавка на: 

Месингани цевки за кондензатор 0 25x1x7126 
3.500 парчиња, со следните карактеристики: 
Полска норма МЦ 70-Ц1/2 со следниот состав: 
Си - 70,09%; Ре - 0,005%; Р1> - 0,061%; Ѕ5 - 0,0012%; 
Аѕ - 0,035%; Ѕ - 0,0020%; Ѕп -1,15%; Р - 0,0022%; ВЕ -
0,0012%; 2п - останато. 
1.3. ПОВИКОТ е јавен, отворен и анонимен, со право на 
учество на сите домашни и странски правни и физички 
лица. 
1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 
2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖ-

НИЦИ ВО ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 
НА МАКЕДОНИЈА 

2.1. Месинганите цевки за кондензатор се за РЕК „Ос-
ломеј" Кичево. 
3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и 
седиштето на понудувачот. 
3.2. Понудата треба да го содржи називот на производи-
телот на стоката. 
3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и 
вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, 
како и фиксна вкупна цена на целата набавка, (со сите 
давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни 
набавки - ако набавката е од странство), на паритет 
(нагласен во понудата) ДДП „Осломеј", изразена во 
ДЕМ со посебно искажан данок на вкупната вредност 
на стоката. 
3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
3.5. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот 
обем и количина на набавката. 
3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките 
карактеристики на набавката, при што тие треба да се 
во согласност со стандардите во Република Македонија 



и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Ре-
публика Македонија (член 19 од Законот за јавни на-
бавки). 
3.7. Понудата треба да го содржи рокот на извршување 
на набавката. 
3.8. Понудата треба да има рок на важност. 
3.9. Понудите со препрати ата документација од стран-
ските понудувачи треба да бидат преведени на македон-
ски јазик. 
4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
ска и економска способност согласно член 22 од Зако-
нот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да 
приложат документ за бонитет кој го издава институци-
јата за платен промет, а странските понудувачи со-
гласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. 
Документот за бонитет треба да биде оригинал или 
заверена копија верна на оригиналот. 
4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката 
способност, согласно член 23 од Законот за јавни на-
бавки: 
4.2.1. Понудувачот треба да достави список на испо-
раки на ваков вид стоки во последните 3 години со 
количини, датуми и примачи. 
4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени 
во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. 

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, со-
гласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки. 

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР*НА НАЈПОВОЛЕН 
ПОНУДУВАЧ 

(согласно член 25 од Законот за јавни набавки). 
5.1. Цена - 70 поени. 
5.2. Начин на плаќање - 20 поени. 
5.3. Рок на испорака - 10 поени. 

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ПОНУДИТЕ 

6.1. Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 од 
Законот за јавни набавки. 
6.2. Секој понудувач може да учествува само со една 
понуда. 
6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот 
и часот на јавното отворање. 
6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македо-
нка", за Комисијата за јавни набавки, ул. 11 „Октом-
ври" бр. 9, 91000 Скопје. 
6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 
15.03.1999 година во 10 часот, во просториите на ЈП 
„Електростопанство на Македонија", ул. „И Октом-
ври" бр. 9, Скопје, стара зграда, 3 кат, сала за соста-
ноци, во присуство на овластените претставници на по-
нудувачите. 
6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврде-
ниот рок и оние кои не се изработени според барањата 
на Отворениот повик, како и оние кои немаат цело-
купна документација која се бара во Отворениот повик, 
нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

238. Уредба за начинот, условите и постапката 
за давање под закуп на станови во сопстве-
ност на Република Македонија 449 

239. Одлука за распределба на дел од вишоците 
на приходите над дозволеното ниво на по-
трошувачка во 1998 година 450 

240. Одлука за денот и моментот на воведување 
на летното сметање на времето во 1999 го-
дина с . 450 

Бр. 10-Стр. 511 

241. Одлука за изменување на Одлуката за 
определување на посебна давачка при увоз 
на свинско месо 450 

242. Решение за пренесување на правото на ко-
ристење на недвижен имот 451 

243. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање дарина 451 

244. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 451 

245. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 453 

246. Решение за утврдување на опремата која 
може да се увезе без плаќање царина 454 

247. Решение за разрешување и именување 
претседател, членови и нивни заменици на 
Посебната комисија за утврдување усло-
вот-владеење со македонскиот јазик за сте-
кнување на државјанството на Република 
Македонија 454 

248. Решение за именување на заменик на ди-
ректорот на „Јавното претпријатие Маке-
донска радиодифузија^ - Скопје 455 

249. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста заменик на дирек-
торот на,,Јавното претпријатие Македон-
ска радиодифузија -- Скопје". . Г 455 

250. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на ЈВП 
„Водостопанство на Македонија" - Скопје. 455 

251. Решение за разрешување од должноста ди-
ректор на ЈП за аеродромски услуги „Ма-
кедонија" - Скопје 455 

252. Решение за именување вршител на долж-
носта директор на ЈП за аеродромски 
услуги „Македонија" - Скоцје 455 

253. Решение за разрешување од должноста ко-
мандант на Републичкиот штаб за цивилна 
заштита 455 

254. Решение за именување командант на Репу-
бличкиот штаб за цивилна заштита 456 

255. Решени^ за разрешување од должноста ди-
ректор на Дирекцијата за безбедност и 
контраразузнавање 456 

256. Решение за именување директор на Дирек-
цијата за безбедност и контраразузнавање . 456 

257. Решение за именување претседател на Ре-
публичкиот педагошки совет 456 

258. Решение за разрешување од должноста 
претседател и членови на Републичкиот 
педагошки совет 456 

259. Решение за именување помошник на Вла-
диниот агент за застапување на Република 
Македонија пред Европскиот суд за чове-
кови права во Стразбур 457 

260. Решение за назначување советник на мини-
стерот за иселеништво 457 

261. Решение за назначување советник на мини-
стерот за иселеништво 457 

262. Решение за назначување помошник на ми-
нистерот за иселеништво. 457 

263. Решение за назначување помошник на ми-
нистерот за иселеништво 457 

264. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за иселеништво 457 

265. Решение за назначување советник на мини-
стерот за иселеништво 458 

266. Решение за назначување советник на мини-
стерот за иселеништво 458 

267. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за образование 458 

268. Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Министерството за образо-
вание 458 
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269. Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Министерството за стопан-
ство 458 

270. Решение за назначување помошник на ми-
нистерот за стопанство . 458 

271. Решение за назначување советник на мини-
стерот за стопанство 459 

272. Решение за именување заменик на дирек-
торот на Царинската управа 459 

273. Решение за разрешување од должноста за-
меник на директорот на Дирекцијата за ре-
публички стоковни резерви 459 

274. Решение за именување заменик на дирек-
торот на Дирекцијата за републички сто-
ковни резерви 459 

275. Решение за заменик на директорот на За-
водот за стандардизација и метрологија . . . 459 

276. Решение за разрешување од должноста 
главен републички инспектор за земјодел-
ство 459 

277. Решение за именување главен републички 
инспектор за земјоделство 460 

278. Решение за разрешување од функцијата за-
меник на јавниот правобранител на Репу-
блика Македонија за подрачјето на Скопје . 460 

279. Решение за разрешување од должноста за-
меник на директорот на Јавното претприја-
тие за просторни и урбанистички планови -
Скопје 460 

280. Решение за разрешување од должноста 
вршител на должноста директор на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со па-
сиштата-Скопје 460 

281. Решение за именување директор на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со па-
сиштата - Скопје 460 

282. Решение за разрешување од должноста на 
ЈП за берзанско работење „Агро - Берза" 
- с о П•О.-Скопје 460 

283. Решение за именување директор на ЈП за 
берзанско работење „Агро-берза" - со 
П•О.-Скопје 461 

284. Решение за разрешување од должноста за-
меник на директорот на Републичката ге-
одетска управа 461 

285. Решение за именување заменик на дирек-
торот на Републичката геодетска управа . . 461 

286. Решение за разрешување од должноста по-
мошник на министерот за наука 461 

287. Решение за назначување помошник на ми-
нистерот за наука 461 

288. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за трговија 461 

289. Решение за назначување советник на мини-
стерот за трговија 462 

290. Решение за назначување советник на мини-
стерот за трговија 462 

291. Решение за назначување советник на мини-
стерот за трговија 462 

292. Решение за назначување советник на мини-
стерот за трговија 462 

293. Решение за назначување советник на мини-
стерот за трговија 462 

294. Решение за назначување советник на мини-
стерот за трговија 462 

295. Решение за назначување советник на мини-
стерот за трговија 463 

296. Решение за назначување советник на мини-
стерот за трговиј а 463 

297. Решение за назначување советник на мини-
стерот за трговиј а 463 

298. Решение за назначување советник на мини-
стерот за трговија 463 

299. Решение за назначување советник на мини-
стерот за трговија 463 

300. Решение за назначување советник на мини-
стерот за трговија 463 

301. Решение за назначување советник на мини-
стерот за трговија 464 

302. Решение за назначување советник на мини-
стерот за труд и социјална политика 464 

303. Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Министерството за труд и 
социјална политика 464 

304. Решение за разрешување од должноста по-
мошник на министерот за труд и социјална 
политика 464 

305. Решение за назначување советник на мини-
стерот за труд и социјална политика 464 

306. Решение за разрешување од должноста по-
мошник на министерот за труд и социјална 
политика 464 

307. Решение за разрешување од должноста со-
ветник на министерот за труд и социјална 
политика 465 

308. Решение за назначување помошник на ми-
нистерот за труд и социјална политика. . . . 465 

309. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за труд и социјална поли-
тика 465 

310. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за труд и социјална поли-
тика 465 

311. Решение за назначување помошник на ми-
нистерот за труд и социјална политика. . . . 465 

312. Решение за назначување советник на мини-
стерот за труд и социјална политика 465 

313. Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Министерството за вна-
трешни работи 466 

314. Решение за разрешување од должноста по-
мошник на министерот за внатрешни ра-
боти 466 

315. Решение за назначување помошник на ми-
нистерот за внатрешни работи 466 

316. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за внатрешни работи. . . . 466 

317. Решение за разрешување од должноста по-
мошник на министерот за внатрешни ра-
боти 466 

318. Решение за назначување потсекретар во 
Министерството за внатрешни работи. . . . 466 

319. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 184/98 од 10 февруари 1999 
година 467 

320. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 154/98 од 10 февруари 1999 
година 468 

321. Одлука на Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, У.бр. 137/98 од 10 февруари 1999 
година 470 

322. Одлука за избор на претседател на Нотар-
ската комора на Република Македонија. . . 470 
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